Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

MASTER ÎN FINANŢE ŞI BĂNCI

DOFIN

“The DOFIN students rank amongst the best in the world. In
my opinion the general level of DOFIN students is actually
better than most of the large and famous American and
European business schools. Two of my most talented PhD
students came from DOFIN and I am hoping to take more in
the future.”
Carol Alexander, Profesor, University of Sussex,
Managing Editor of the Journal of Banking and Finance

Ce înveți la DOFIN ?

Ce este DOFIN ?

 Program de masterat cu experienţă de peste 25 ani,

având drept scop formarea de specialişti de înaltă
calificare în domeniul financiar-bancar,

 Centru European de Excelenţă, acreditat în anul 1994 de

către Comisia
internaţionale,

Europeană

în

urma

unei

competiţii

 Din decembrie 2020 programul DOFIN face parte din

University Affiliation Program al CFA Institute,

În cadrul programului se predau discipline care dezvoltă
capacitatea de analiză, de sinteză și de decizie a cursanţilor, familiarizându-i cu
 concepte fundamentale ale economiei şi finanţelor moderne:
 Macroeconomie și stabilitate financiară, Macroeconomie
monetară, Finanţe internaţionale, Microeconomie financiară, Sistemică economică;
 Managementul portofoliului de active financiare, Managementul activelor şi pasivelor bancare;
 Instrumente financiare derivate, Managementul riscului;

 The Professional Risk Managers’ Intern. Assoc. (PRMIA) a

 tehnici econometrice de cuantificare și de analiză calitativ-

Perspectivele absolventului DOFIN

cantitativă a fenomenelor financiar-monetare
 Bazele econometriei, Econometria seriilor de timp,
Econometrie bayesiană;
 Dinamică economică, Optimizarea deciziilor financiarmonetare, Calcul stohastic în finanţe.

Cursurile predate au caracter aplicativ, punându-se accent
pe însușirea abilităților de utilizare a unor programe de
analiză cantitativă precum Eviews, Matlab, R, Stata.
Programul se finalizează printr-o disertaţie care se susține
în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori de la
universităţile partenere din străinătate, precum și din
profesori și specialişti români.
“Din experiența mea personală, cu programul de master de
la DOFIN nu m-am simțit niciodată mai prejos decât colegii
mei care au absolvit programe similare in UK, US sau
Canada.”
Anca Dimitriu, COO, Quant Strategies at Balyasny Asset
Management, Londra, Promoţia DOFIN 2000

inclus în anul 2004 DOFIN în lista celor mai bune programe de master în domeniul financiar-bancar din lume.

 În anul 2021 a fost încheiat un protocol între ASE și Banca

Naţională a României privind consolidarea celor două
programe de masterat oferite de FABBV şi gestionate de
către Dep. de Monedă şi Bănci (BANCAS și DOFIN), cele
doua programe oferind direcții complementare privind analiza fenomenelor financiare și activităților băncilor centrale.

 mulţi dintre absolvenţii programului DOFIN lucrează în BNR,

BCE și alte instituții financiare internaționale sau ocupă
funcții importante în băncile comerciale din România, cum
ar fi Traian Halalai (Președinte executiv, EximBank), Mihail
Ion (CFO, Raiffeisen Bank România), Sergiu Manea
(Președinte executiv, BCR);
 un număr mare de absolvenţi ai programului DOFIN ocupă
poziţii importante în instituţii financiar-bancare din centre
financiare importante, cum ar fi Dan Bucșa (Chief Economist
for CEE region, UniCredit, Londra); Nicolaie AlexandruChideșciuc (Executive Director, J.P. Morgan, Londra), Anca
Dimitriu (COO, Quant Strategies at Balyasny Asset Management, Londra);
 o analiză realizată în anul 2019 in rândul absolvenților a
evidenţiat faptul că salariul mediu net lunar al unui absolvent DOFIN este cu aproximativ 70% mai mare decât
media din sistemul financiar-bancar (rezultatele complete
ale analizei sunt disponibile pe verso sau pe site);
Distributia salariului net lunar in anul 2018 pentru absolventii DOFIN
din ultimele 10 generatii care lucreaza in Romania (RON)
salariu mediu 7451

Corpul profesoral de la DOFIN

33.70%

 cadre didactice de la Departamentul de Monedă și Bănci

26.09%

al FABBV, mulți acumulând și experiență în sistemul financiar-bancar (consilieri, șefi serviciu în cadrul Băncii Naţionale a României, economiști șefi din bănci comerciale);

19.57%

 absolvenți DOFIN, specialiști cu experiență din mediul de

afaceri financiar-bancar, cum ar fi: Adrian Codîrlașu (Head
of Transactional Risk Management, UniCredit Romania,
Vice-președinte
CFA
România),
Nicolae
Covrig
(Economist, Raiffeisen Bank România), Alin Sima (Head
of Market & Liquidity Risk, BCR)

“Pentru mine, DOFIN a însemnat de la bun început singura
fereastră posibilă înspre modul în care se face economics.
Prin a face economics înţeleg îmbinarea între cunoaşterea
descriptivă a economiei și metodele cantitative, atât în teorie
la nivel de formalizare și abstractizare, cât și în practica la
nivel de aplicare a metodelor statistice și econometrice
pentru analizarea datelor”
Florin Bîlbîie, Profesor, University of Cambridge
Promoţia DOFIN 1999
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 studenţii de la DOFIN au obţinut în anul 2012 la testarea

Bloomberg Assessment Test (BAT) rezultate peste media
globală, cele mai bune rezultate fiind obţinute la capitolele:
Modelare şi optimizarea deciziilor (Modeling Skills), Economie (Economics) şi Raţionament Etic (Ethical Reasoning);

 există de asemenea posibilitatea de a urma o carieră acade-

mică, numeroase cadre didactice din cadrul FABBV fiind absolvenți DOFIN.

www.dofin.ase.ro

Analiza evoluției profesionale a absolvenților
DOFIN
Venituri din salarii

Descriere
 în anul 2019 a fost realizată o analiză a evoluției profesionale a

absolvenților DOFIN;
 aproximativ 30% dintre absolvenți au luat parte la analiză, în
rândul ultimelor 10 generații gradul de acoperire fiind de aproximativ 50%;
 aproximativ 20% dintre absolvenții DOFIN care au participat la
analiză își desfășoară activitatea în afara României;
 salariul mediu net lunar în anul 2018 al absolvenților DOFIN
din ultimele 10 generații (2009-2018) care lucrează în România este 7451 RON;
 salariul mediu net lunar în anul 2018 al absolvenților DOFIN
care lucrează în străinătate este 7564 EUR;
 absolvenții DOFIN formează o comunitate activă.

Distributia salariului net lunar in anul 2018 pentru absolventii DOFIN
care lucreaza in Romania (RON)
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Nota: la calculul salariului mediu pentru fiecare subeșantion au fost eliminate cele mai mari 5 venituri
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Distributia salariului net lunar in anul 2018 pentru absolventii DOFIN care
lucreaza in strainatate (EUR)
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Domeniul de activitate
Tipul institutiei la care sunteti angajati
altul, 7.88%
banca centrala,
16.97%

firma consultanta,
8.48%

24.1%

firma IT financiar,
7.27%

20.7%

universitate sau
institut de cercetare,
10.91%
banca comerciala,
35.76%

alt tip de intermediar
financiar, 12.73%
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Studii doctorale
Domeniul principal de activitate
altul, 6.54%
consultanta
financiara, 10.46%

Continuarea studiilor la un program de doctorat
analiza
macroeconomica,
supraveghere si
reglementare
financiara, 18.95%

Da, in Romania,
23.38%

software financiar,
8.50%

gestiunea
portofoliului, 13.07%

invatamant superior
si cercetare
stiintifica, 7.84%

Nu, 72.73%

Da, in strainatate,
3.90%

managementul
riscului, 34.64%
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