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Programul de studii universitare de masterat 

FINANȚE ȘI TEHNOLOGII FINANCIARE (FINTECH) 

 

 

Program acreditat de ARACIS și cu certificări internaționale de la 

instituții academice recunoscute internațional. 

Durată studii: 4 semestre (2 ani) 

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) 

 

Programul de studii universitare de masterat FINANȚE ȘI TEHNOLOGII FINANCIARE (FINTECH) vizează un 

areal tematic circumscris domeniului de studii Finanțe. Industria tehnologiilor financiare digitale a 

cunoscut evoluții importante în ultimii ani și orientează societatea spre utilizarea serviciilor financiare prin 

intermediul instrumentelor digitale. Provocările actuale arată că, în pofida crizei financiare globale, 

industria financiar-bancară cu orientare către zona noilor tehnologii privitoare la produsele și serviciile 

financiare, cunoaște o expansiune neîntreruptă și o diversificare continuă, cu un imens potențial de 

absorbție a specialiștilor. Acest potențial se fundamentează pe nevoile concrete de formare și dezvoltare 

a ofertei educaționale identificate în economia reală. 

Programul de studii universitare de masterat FINANȚE ȘI TEHNOLOGII FINANCIARE (FINTECH), pe cale de 

consecință, își propune să vină în întâmpinarea actorilor din sectorul vizat și, bazându-se pe experiența 

acumulată prin intermediul altor programe de studii universitare de licență și masterat existente, să 

conlucreze cu reprezentanții acestei industrii pentru diversificarea și actualizarea curriculei din domeniu 

astfel ca absolvenții să poată fi pregătiți pentru provocările din domeniile financiar și cel al inovării. 

Misiunea programului de FINTECH constă în a oferi studenților o pregătire și experiență relevantă în 

domeniu, astfel încât să facă față provocărilor pe care le ridică angajarea în companii ce funcționează 

astăzi într-un mediu de afaceri din ce în ce mai internaționalizat, tehnologic și competitiv, prin furnizarea 

de formare și experiență relevantă în domeniu atât pe plan național cât și internațional. 

Scopul programului de FINTECH este să creeze valoare adăugată domeniului și să furnizeze pe piața 

muncii specialiști în domeniul financiar de nișă și în cel al inovării digitale prin prisma evoluției 

instrumentelor financiare digitale. Acest mix de finanțe și tehnologie reprezintă combinația viitorului 

piețelor financiare la nivel regional și global. 
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Cine se poate înscrie? 

Se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență, indiferent de domeniul și specializarea absolvite. 

 

Cum susțin concursul de admitere? 

Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea în considerare a notei acordate de comisia 

de evaluare (50%) și a mediei examenului de licență (50%). 

 

De ce sa mă înscriu? 

Absolvenții programului de masterat FINANȚE ȘI TEHNOLOGII FINANCIARE (FINTECH) beneficiază de 

acorduri de cooperare și perfecționare profesională cu entități precum: Asociația Română de Fintech, 

Instituții financiare naționale și internaționale, Instituții academice recunoscute internațional. 

Acordurile de cooperare facilitează accesul viitorilor masteranzi la burse din partea instituțiilor partenere, 

iar absolvenților accesul la poziții de top management în cadrul companiilor/organizațiilor cu activitate 

națională și internațională, asigurând totodată o mai mare mobilitate în exercitarea profesiei în țară și în 

străinătate, mai ales în contextul actual al digitalizării și al tehnologizării instituțiilor financiare la nivel 

național și la nivel global. 


