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Programul de studii universitare de masterat 

GESTIUNEA ȘI AUDITUL AFACERILOR 

 

Program acreditat de către: 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) 

Durată studii: 4 semestre (2 ani) 

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) 

 

Programul de masterat GESTIUNEA ȘI AUDITUL AFACERILOR organizat de Facultatea de FINANŢE ŞI 

CONTABILITATE, este o specializare concepută ca o aprofundare de substanță a problematicii specifice 

domeniului contabilității fiind un program acreditat de ACCA. 

Misiunea programului constă în a pregăti specialiști capabili să răspundă într-o manieră modernă și 

eficientă, cerințelor actuale și de perspectivă ale mediului economico-social, gestiunii și auditului 

afacerilor, prin consolidarea cunoștințelor, practicilor specifice și competențelor în domeniul strategiei, 

gestiunii și auditului afacerilor interne și internaționale. 

 

 

 

 

 

 

 

Cine se poate înscrie? 

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

Cum susţin concursul de admitere? 

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

de evaluare (50%) şi a mediei examenului de licenţă (50%). 

De ce să mă înscriu? 

Absolvenții programului de masterat GESTIUNEA ȘI AUDITUL AFACERILOR beneficiază de acorduri de 

cooperare și perfecționare profesională cu entități precum: 

 Association of Chartered Certified Accountants (A.C.C.A.) – programul de masterat a fost acreditat în 

anul 2015 de către ACCA, absolvenților acestui program fiindu-le echivalate inițial examinările F1, F2, 

F3, F7, F8 iar din anul 2016 aceștia beneficiază și de recunoașterea modulului F5, 

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.) – se realizează 

echivalarea disciplinelor din cadrul programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la 

stagiu, care le conferă absolvenților posibilitatea înscrierii directe la stagiu, în vederea obţinerii calităţii 

de expert contabil, fără a mai fi necesară susținerea unor examene suplimentare. 

Acordurile de cooperare le facilitează 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. 


