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Conţinutul cursului:
Criza organizaţiei, cauzele apariţiei, tipurile şi consecinţele.
Riscurile în condiții de incertitudine, probabilitate și hazard. aferente tendințelor globalizării
Formarea mediului de afaceri al organizaţiei economice.
Gestiunea financiară a organizației în stare de criză.
Sistemul managerial în stare de criză
Condiții de utilizare și limitele tehnicilor cantitative de evaluare a riscurilor.
0rganizaţia în condiţiile stresului organizatoric.
Modalități de analiza și minimizare a consecințelor riscurilor prin metode de volatilitate și VaR.
Metode de utilizare a volatilității și VaR.
Riscurile portofoliilor analitice și de informare.
Gestiunea competitivităţii
Finalităţi de studiu:

Rezultatele învățării cursului: /Learning outcomes of the course:
După finalizarea cu succes a acestui curs studentul ar trebui să fie pregătit pentru a: :/ Upon
successful completion of this course the student should be prepared to:
• demonstra înțelegerea gestionării riscurilor / demonstrate understanding of risk
management.
• aplică cunoștințele practice de risk-management/ apply practical knowledge of riskmanagement.
• identifica și să analizeze impactul diferitor tipuri de riscuri în economie și companie/
identify and analyze the impact of different types of risks in the economy and company.
• proiecta un portofoliu al unei companii de minimizarea riscurilor / design a portfolio to
minimize risks of a company.
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