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Specializarea: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE– Nivel Licenţă

PROFILUL PROFESIONAL AL ABSOLVENTULUI
COMPETENŢELE GENERALE pe care studenţii le pot dobândi în urma obţinerii licenţei
în specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE sunt:
a)
b)
c)
d)

culegerea analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere calitativ şi
cantitativ la nivel microeconomic pentru luarea deciziilor de management financiar contabil;
utilizarea tehnologiilor informatice în domeniul financiar contabil la nivel de societate
comercială
capacitatea de a folosi limbajul economic în comunicare, în scris şi oral, in cel puţin o limba
de circulaţie internaţională;
capacitatea de a consulta, a interpreta şi aplica reglementările în domeniul economicofinanciar;
reprezentarea interesele instituţiilor şi diverselor tipuri de entităţi în relaţiile cu terţii;

e)
COMPETENŢELE DE SPECIALITATE pe care studenţii le obţin în specializarea
CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE sunt:
a) aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii
financiare şi de gestiune;
b) indeplinerea de sarcini specifice domeniului financiar-contabil în departamentele de
contabilitate a entităţilor publice şi private, instituţii publice, organizaţii profesionale şi
neguvernamentale;
c) organizarea activităţii contabile, documentare, arhivare etc.
d) indeplinirea de sarcini specifice controlului şi auditului intern în cadrul entităţilor publice
şi private, precum şi a instituţilor publice;
e) participarea la elaborarea de soft-uri informatice destinate domeniului financiar-contabil;
f) aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice instituţiilor
financiar-bancare;
g) executarea de sarcini operative de control la nivelul entităţilor publice şi private;
h) realizarea gestiunii operative la nivelul entităţilor publice şi private;
i) executarea unor sarcini de inspecţie şi expertiză în cadrul departamentelor şi/sau
entităţilor specializate;
j) contribuţia la elaborarea documentelor de sinteză şi interpretarea datelor furnizate de
acestea, elaborarea de analize, sinteze si prognoze microeconomice
k) participarea la utilizarea informaţiilor contabile şi financiare pentru luarea deciziilor în
cadrul entităţilor economice;
l) implicarea la evaluarea performanţei entităţilor economice;.
m) desfăşurarea activităţilor de natură didactică în învăţământul liceal şi postliceal.
Curricula specializării oferă flexibilitatea şi deschiderile necesare pentru ca absolvenţii
să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-şi continue studiile prin programe de masterat şi
ulterior doctorat.
Posibile traiectorii de cariera. Planul de învăţământ pentru studiile universitare la nivel
licenţă cu durată de trei ani permite absolvenţilor noştri să se încadreze în următoarele
traiectorii de carieră: Economist, contabil practicant în cadrul departamentului financiarcontabil al entităţilor publice şi private; inspector în cadrul administraţiei publice locale,
direcţiilor judeţene a finanţelor publice, responsabil de evidenţa materialelor, producţiei şi
transporturilor, programarea şi urmărirea producţiei, funcţionar în cadrul departamentelor de
control intern, în cadrul birourilor de audit financiar-contabil; Responsabil de evidenţa
contabilă primară; Agent în activitatea financiară şi comercială;Profesor în învăţământul liceal
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