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Programul de studii universitare de licență: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Durată studii: 6 semestre (3 ani)
Forma de învățământ: învatamant cu frecvență (IF)

Programul de licență CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, organizat de Facultatea de Relații
Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, are ca și misiune dezvoltarea resurselor umane
cu competențe în domeniul CONTABILITATE, având drept scop dezvoltarea, evaluarea și implementarea
activităților specifice în MEDII DE AFACERI COMPLEXE.
În acest context, programul Contabilitate și Informatică de Gestiune are misiunea de a transmite
studenților, într-un mod interactiv și profesional, cunoștințe din domeniu, să le dezvolte competențe în
ceea ce privește CONTABILITATEA FINANCIARĂ ȘI MANAGERIALĂ, calculația costurilor, FISCALITATE,
control financiar, expertiză contabilă, AUDIT FINANCIAR-CONTABIL, AUDIT INTERN, diagnosticul financiarcontabil al afacerilor și organizațiilor și APLICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN DOMENIUL
CONTABILITĂȚII.
Competențe profesionale:
Competentele dobândite sunt conforme cu cele solicitate prin intermediul Cadrului național al calificărilor
și urmăresc să imprime absolvenților pregătirea necesară pentru a activa nu doar la nivel național, ci și
oriunde în Europa sau în lume. Tocmai de aceea urmărim asigurarea unei COMPATIBILITĂȚI RIDICATE A
CURRICULEI PROPRII cu aceea a altor PROGRAME SIMILARE din țară sau străinătate.
● Utilizarea resurselor INFORMATICE în domeniul FINANCIAR-CONTABIL
● Identificarea și ÎNREGISTRAREA OPERAȚIUNILOR ECONOMICE în contabilitatea entității/organizației
● Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de RAPOARTE FINANCIAR-CONTABILE și/sau fiscale
● Determinarea și interpretarea INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
● Derularea operațiunilor specifice CONTROLULUI FINANCIAR-CONTABIL
Planul de invatamant
Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe piața națională și
europeană a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educațională. PLANURILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT SUNT ACTUALIZATE PERIODIC prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru
o pregătire completă și complexă a studenților.
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Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate după standardele Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). În fiecare an universitar, disciplinele din planul de
învățământ asigura 60 de credite de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent
de forma de învățământ.
ÎMBINAREA OPTIMĂ A ACTIVITĂȚII TEORETICE CU CEA PRACTICĂ se reflectă în mod special în semestrul
4, unde se regăsește, PRACTICA DE SPECIALITATE, studenții anului II urmând să efectueze stagii de practică
de cel puțin 3 săptămâni la unul dintre partenerii strategici ai facultății.

Perspective profesionale
După absolvire, licențiatul va putea sa ocupe, potrivit COR, posturi precum: 241203 Consilier financiarbancar, 241204 Expert financiar-bancar, 241224 Economist bancă
Pregătirea complexă pe care o asigura programul de studii CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
conferă absolvenților noștri posibilitatea de a ocupa POZIȚII DE TOP în cadrul COMPANIILOR ȘI
ORGANIZAȚIILOR cu activitate NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
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