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•

Programul DOFIN are o experiența de peste 25 ani, fiind acreditat în anul 1994 de către
Comisia Europeană în calitate de Centru European de Excelență, în urma unei competiţii
internaţionale la care au participat 24 de consorții si au fost selectate 2 consorții, respectiv
cel condus de ASE împreuna cu Universitatea Reading - UK, Universitatea Toulouse Franța si Universitatea Erasmus - Olanda (programul DOFIN) si cel coordonat de Charles
University - Cehia (programul CERGE)

•

DOFIN face parte din CFA Institute University Affiliation Program, lucru care confirma
faptul ca disciplinele de la DOFIN acoperă cel puțin 70% din programa CFA. De
asemenea, in anul 2004 programul DOFIN a fost inclus in lista PRMIA a celor mai bune
programe de masterat in finanțe-bănci pe plan mondial

•

Scopul programului DOFIN este formarea de specialişti de înaltă calificare, capabili să
ofere soluţii pe baza analizei calitativ-cantitativă a fenomenelor economico-financiare
care apar în domeniul financiar-bancar

•

De-a lungul anilor s-au creat o serie de relații de colaborare cu profesori de la
universitati de prestigiu cum ar fi University of Reading - UK, Erasmus University Olanda, University of Zurich - Elvetia, MIT – SUA, University of Chicago – SUA, precum
si cu o serie de instituții din Romania

•

De la înființare si pana in prezent, programul DOFIN se finalizează printr-o disertaţie care
se susține în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori de la universităţile
partenere, precum și din profesori și specialişti români

•

Absolvenții DOFIN au un grad înalt de competitiviate atât pe piața de munca interna cat
si pe cea internațională. Printre absolvenții DOFIN se numără economiști in
departamentele de specialitate din BNR, ECB, Comisia Europeană, economiști șefi de la
bănci din Romania si din străinătate, precum si economiști aflați in poziții de top
management in bănci comerciale. De asemenea, o serie de absolvenți DOFIN sunt cadre
didactice atât la universități din tara, cat si la prestigioase universități din străinătate, cum
ar fi Oxford University – UK, Cambridge University – UK, Durham University - UK,
Lancaster University – UK, University of Amsterdam – Olanda, Universitatea din
Copenhaga - Danemarca
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•

Programa DOFIN este constituita din discipline care dezvoltă capacitatea de analiză, de
sinteză și de decizie a cursanţilor, familiarizându-i atât cu conceptele fundamentale ale
economiei şi finanţelor moderne, cât şi cu tehnicile econometrice de cuantificare și de
analiză calitativ-cantitativă a fenomenelor financiar-monetare

•

Cursurile predate au caracter aplicativ (se utilizeaza analize implementate in diverse
programe econometrice, precum Eviews, Matlab, R)

•

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 Departamentul de Monedă şi Bănci (BANCAS și DOFIN), cele doua programe
oferind direcții complementare privind analiza fenomenelor financiare și activităților
băncilor centrale.
•

În ceea ce privește activitatea băncilor centrale, programa DOFIN acoperă in special
competențe specifice departamentelor de modelare si prognoze macroeconomice, politica
monetara, studii economice, stabilitate financiara, operațiuni de piața, relații internaționale.
Programul DOFIN reprezintă o sursa importanta de economiști cu înalta calificare pentru
aceste departamente de specialitate din cadrul BNR. De exemplu, 7 dintre absolvenții celei
mai recente promoții DOFIN (2021) sunt angajați in aceste departamente ale BNR

Alte informatii
1. Programa DOFIN
•

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.

•

tehnici econometrice de cuantificare și de analiză calitativ-cantitativă a
fenomenelor financiar-monetare
– Bazele econometriei, Econometria seriilor de timp, Econometrie bayesiană;
– Dinamică economică, Optimizarea deciziilor financiar-monetare, Calcul
stohastic în finanţe.

•

seminar științific, pregătire și susținere disertație
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2. Absolvenți DOFIN cu poziții de top in sistemul financiar-bancar (lista selectiva)
– Csaba Bálint – membru in Consiliul de administrație, Banca Naționala a
României
– Elena Bobeica – economist principal, European Central Bank
– Gabriel Bobeica – economist principal, European Central Bank
– Dan Bucșa – Chief CEE Economist, UniCredit, Londra
– Nicolaie Alexandru-Chideșciuc – Executive Director, J.P. Morgan, Londra
– Bogdan Cozmanca – Vice-președinte Consiliul Fiscal
– Ciprian Dascalu – Economist șef, BCR
– Anca Dimitriu – COO, Balyasny Asset Management, Londra
– Ionut Dumitru - Economist șef, Raiffeisen Bank România; Președinte Consiliul
Fiscal (mandat 2010-2019)
– Traian Halalai – Președinte executiv, EximBank
– Mihail Ion – CFO, Raiffeisen Bank România
– Sergiu Manea – Președinte executiv, BCR
– Dorin Mantescu – specialist, Comisia Europeana
– Sebastian Matei – Head of Quant Group, Vontobel Bank, Zurich
– Cristina Mohora – specialist, Comisia Europeana
– Alina Piciorea – Global Markets Structured Products, Nomura, Londra
– Răzvan Stanca – Vice-președinte Consiliul Fiscal (mandat 2010-2019)
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