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DESCRIEREA GENERALĂ A SPECIALIZĂRII
Descrierea specializării:
Obiectivul specializarii: pregatirea specialistilor cu studii superioare in domeniul
contabilitatii si informaticii de gestiune. Planul de învăţământ şi programele analitice sunt
astfel gândite încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în
activitatea lor după terminarea studiilor. Cunoştinţele dobândite în cei trei ani de studiu le
permit absolvenţilor licenţiaţi în Contabilitate si Informatica de Gestiune să urmeze cursurile
de masterat oferite in specialitate sau în alte domenii de masterat oferite de facultatea noastră.
Fondul de cunoştinţe realizat de absolvenţii economişti licenţiaţi în domeniul contabilitate si
informatica de gestiune este comparabil cu cel al absolvenţilor licenţiaţi în aceeaşi
specializare în universităţile din Uniunea Europeană.
Prin planul de învăţământ propus se asigură pregătirea necesară obţinerii cunoştinţelor şi
aptitudinilor pentru un contabil competent, capabil să facă faţă cu succes noilor exigenţe şi
provocări în domeniu. Programul asigură şi o parte din pregătirea necesară accesului la
profesiile liberale de expert contabil, auditor financiar şi evaluator.
a. Relevanţa socială : Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune ofera un
program de formare universitară ce raspunde cerinţelor specifice ale practicii contabile
naţionale dar şi reglementărilor furnizate de organismele profesionale internaţionale,
europeane şi naţionale, avand in contextul globalizarii economiilor, dezvoltarea noilor
tehnologii informaţionale precum şi de cerinţele mondiale privind transparenţa şi
acurateţea informaţiilor furnizate de catre contabilitate.Insuşirea unor cunoştinţe
teoretice şi formarea abilităţilor practice în concordanţă cu exigenţele şi cerinţele
angajatorilor, care să asigure intrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii.
b. Instrumente utilizate in atingerea obiectivelor: prin utilizarea metodelor didactice
moderne se realizeaza pregatirea generala si de specialitate a absolventilor . Aceasta
pregatire este intregita prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limbi straine si a
abilitatilor de utilizare a tehnologiei informationale. Practica in productie aduce un plus
de valoare specializarii reusind fericit sa asigure imbinarea perfecta a elementelor
teoretice insusite la cursuri , laboratoare si seminarii cu exigentele mediului economic in
care absolventii vor profesa.
c. Modele europene consultate la elaborarea planurilor
Planul de învăţământ pentru studiile universitare la nivel licenţă este elaborat luând în
considerare: sugestiile şi observaţiile organismelor naţionale profesionale: Corpul Experţilor
Contabili si al Contabililor Autorizati din România (CECCAR) şi Camera Auditorilor
Financiar (CAFR); Standardele Internaţionale de Educaţie pentru contabili profesionişti,
emise de IFAC (International Federation of Accountants); programa analitică elaborată de
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development. Universitatile europene
luate ca referinta sunt: Universite IX Paris Dauphine,
Parteneriate institutionale din tara si strainatate care contribuie la realizarea
obiectivelor specializarii: Paris XIII Universite Franta, Zagreb University Croatia, Corvinus
University Budapesta Ungaria, Academia de Studii Economice Bucureşti; Universitatea de
Vest din Timişoara; Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
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