CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea programului

Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul contabilitate, având drept scop
dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor în domeniul contabilitate în medii de afaceri complexe. Ascensiunea
domeniului contabilitate ca domeniu funcţional şi strategic al organizaţiilor presupune amplificarea capacităţii managerilor
de la diferite niveluri ierarhice de a adopta decizii eficiente. În acest context, programul de studii universitare de licenţă
este astfel conceput încât să asigure cunoştinţe de specialitate în ceea ce priveşte identificarea si descrierea conceptelor,
teoriilor şi modelelor de bază utilizate în controlul financiar-contabil, prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de
rapoarte financiar – contabile și/sau fiscale, definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea
informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar - contabile și/sau fiscal, aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a
indicatorilor economico-financiari economico - financiari, aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar
- contabil.
Competente dobandite de absolventi

Competentele dobandite sunt conforme cu cele solicitate prin intermediul Cadrului national al calificarilor si urmaresc sa
imprime absolventilor pregatirea necesara pentru a activa nu doar la nivel national, ci si oriunde in Europa sau in lume.
Tocmai de aceea urmarim asigurarea unei compatibilitati ridicate a curriculei proprii cu aceea a altor programe similare
din diferite tari.
Competențe profesionale:
● Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației
● Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
● Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale
● Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
● Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil
Competențe transversale:
● Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și
responsabilă
● Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă
eficientă în cadrul echipei
● Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru
propria dezvoltare

Planul de invatamant

Pentru a asigura un invatamant de calitate, centrat pe student, adaptat cerintelor de pe piata nationala si europeana a
fortei de munca, facultatea si-a reformat permanent oferta educationala. Planurile de invatamant sunt actualizate periodic
prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o pregatire completa si complexa a studentilor.
Fisele disciplinelor din planul de invatamant sunt elaborate dupa standardele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii
in Invatamantul Superior (ARACIS). In fiecare an universitar, disciplinele din planul de invatamant asigura 60 de credite
de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent de forma de invatamant. Astfel, indiferent de
programul de studiu urmat, se studiaza un set de discipline care nu pot lipsi din formarea de baza a unui economist:
Microeconomie, Macroeconomie, Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Finante publice, Finantele formei,
Informatica economica, Statistica, Matematici aplicat ein economie, Management, Drept, Limba engleza, Econometrie,
Comunicare si Relatii publice, Bazele marketingului.
De asemenea, studentii nostri parcurg o serie de discipline de specialitate, care contribuie la desavarsirea pregatirii lor,
precum: Bazele contabilității, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate managerială I, Contabilitate
managerială II, Dreptul comerțului internațional, Analiză economico-financiară, Fiscalitate, Contabilitatea instituțiilor
publice, Control de gestiune, Contabilitatea instituțiilor de credit, Audit financiar, Contabilitate consolidată, Contabilitate
internațională
Pentru ca ne preocupa imbinarea optima a activitatii teoretice cu cea practica, in semestrul 4 a fost introdusa, ca
disciplina obligatorie, "Practica de profil", studentii anului II urmand sa efectueaze stagii de practica de 3 saptamani.
Perspective profesionale
Pregatirea complexă pe care o asigura programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune conferă absolventilor
nostri posibilitatea de a ocupa pozitii de top management in cadrul companiilor si organizatiilor cu activitate natională si
internatională.

Dupa absolvire, licentiatul va putea sa ocupe, potrivit COR, posturi precum: administrator baze de date, administrator
credite, analist, analist preț de revenire/costuri, analist credite, analist financiar bancar, auditor intern, auditor intern în
sectorul public, cenzor, comisar Garda Financiară, consilier financiar-bancar, consilier/ expert/ inspector/ referent/
economist în gestiunea economică, consultant bugetar, consultant în informatică, controlor de gestiune, expert contabilverificator, lichidator, ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare), referent de specialitate financiarcontabilitate, revizor contabil.

