Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul Finanțe şi Contabilitate
Programul de studii: Contabilitate și Informatică de Gestiune

OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE
ALE PROGRAMULUI DE STUDII DE LICENŢĂ
„CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE”

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin specializările sale este aceea
de a desfăşura, în principal, un învăţământ economic superior de calitate care să
asigure formarea de specialişti de înaltă calificare în profesii necesare şi
recunoscute pe piaţa muncii. În acelaşi timp, Facultatea îşi propune să organizeze
şi să desfăşoare o activitate ştiinţifică de calitate, pe probleme majore ale
domeniului economic, încercând să aducă contribuţii notabile, în consonanţă cu
problematica social-economică specifică societăţii româneşti actuale. Totodată,
Facultatea îşi propune o mai puternică integrare în spaţiul social intern şi
internaţional și susţinerea şi promovarea unui transfer continuu şi eficient de
cunoştinţe către societate şi în folosul acesteia.
În contextul dezvoltării economiei României, al integrării economice depline
în Uniunea Europeană, un rol tot mai important se atribuie formării de specialişti
în domeniul financiar contabil, strategiilor de firmă, finanţelor corporatiste,
managementului riscurilor pe piaţă.
Misiunea programului de studii de licenţă „Contabilitate și Informatică
de Gestiune”, subordonată misiunii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi implicit
misiunii Universităţii „Nicolae Titulescu”, constă în dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor în domeniul financiar contabil. În acest sens, se urmărește formarea
de specialişti pentru entităţi economice, publice și nonguvernamentale pentru
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desfășurarea procesului financiar contabil.
În scopul îndeplinirii misiunii studiilor de licenţă ale specializării
„Contabilitate şi Informatică de Gestiune”, principalele obiective sunt
următoarele:
- oferirea cunoştinţelor relevante şi specifice referitoare la sistemele de
contabilitate şi de gestiune;
- orientarea studenţilor spre sursele de informaţii interne şi internaţionale
în domenii specifice, pentru documentare, studiu şi cercetare;;
- perfecţionarea şi eficientizarea abilităţilor şi deprinderilor necesare
desfăşurării unei activităţi în domeniul financiar-contabil;
- folosirea simulărilor, a modelării matematice, a sistemelor informatice şi a
altor metode moderne pentru dezvoltarea deprinderilor practice necesare
întocmirii situaţiilor financiare cerute de legislaţia în domeniu.
În vederea atingerii obiectivelor şi misiunii sale, Facultatea de Ştiinţe
Economice realizează, prin intermediul planului de învăţământ al specializării
“Contabilitate și Informatică de Gestiune”, o îmbinare a cunoştinţelor de bază
asigurate de discipline fundamentale, din domeniul economic (Management,
Macroeconomie, Marketing, Bazele informaticii, Matematici aplicate în
economie, Statistică, Econometrie, Finanţe), cu cele de specialitate şi din
domeniul „Contabilitate”, menite să confere studenţilor noştri competenţe şi
abilităţi care să le permită utilizarea în practică a metodelor, tehnicilor şi
intrumentelor specifice domeniului financiar contabil (Contabilitate financiară,
Contabilitate de gestiune, Contabilitate şi gestiune fiscală, Contabilitatea
instituţiilor publice, Contabilitatea instituţiilor de credit, Fiscalitate, Politici
contabile şi fiscale, Audit intern, Audit financiar, etc).
Programul de studii prevede, pe lângă activităţile individuale de cercetare,
antrenarea şi atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică
desfăşurată în cadrul Centrului de cercetare al facultăţii, inclusiv prin participări
la reuniuni, sesiuni şi consfătuiri ştiinţifice organizate de universitate sau de
2

diverse organizaţii internaţionale. Studenţii vor fi stimulaţi si sprijiniţi în
elaborarea unor referate şi studii în care să-şi prezinte rezultatele cercetărilor
realizate în domeniile financiar contabil şi auditului financiar şi intern, studii
care pot fi publicate în revistele universităţii și în alte reviste de specialitate.
Absolvenţii programului „Contabilitate și Informatică de Gestiune” vor
putea

să exercite profesiile de profesor în învăţământul profesional şi de

maiştri; profesor în învăţământul liceal, postliceal; controlor tezaur; Expert
contabil-verificator;

Revizor contabil;

Referent de specialitate financiar-

contabilitate; Auditor intern; Controlor de gestiune; Auditor financiar; Cenzor;
Comisar Garda Financiară;

Consilier financiar-bancar; Consultant bugetar;

Evaluator; Administrator credite; Lichidator; Analist preţ de revenire/costuri;
Consultant fiscal; Economist bancă; Auditor intern în sectorul public; Asistent
analist;

Administrator societate comercială; Consilier administraţia publică;

Referent de specialitate în administraţia publică; Consultant în administraţia
publică;

Analist sisteme salarizare; Analist;

Consultant în informatică;

Administrator baze de date; Specialist SIG/IT; Consilier/ expert/ inspector/
referent/

economist

în

gestiunea

economică;

Administrator

financiar

(patrimoniu) (studii superioare).

Director Departament ,
Lect. univ. dr. Mariana Gurău
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