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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE - DOMENIUL FUNDAMENTAL CONTABILITATE
Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE
Care sunt disciplinele ce se studiază în timpul anilor universitari?
DISCIPLINELE STUDIATE ÎN CEI 3 ANI UNIVERSITARI SUNT:
ANUL 1
 Microeconomie
 Management
 Informatică
 Statistică
 Marketing
 Engleză 1
 Educaţie fizică 1
 Macroeconomie
 Bazele contabilităţii
 Finanţe
 Matematici aplicate în economie
 Dreptul afacerilor
 Engleză 2
 Educație fizică 2
ANUL 2
 Contabilitate de gestiune
 Econometrie
 Contabilitate financiară 1
 Doctrine economice
 Educaţie fizică 3
 Fiscalitate/ Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală
 Gestiune financiară/ Managementul afacerilor
 Antreprenoriat (facultativ)
 Audit intern
 Finanţe internaţionale
 Contabilitate și gestiune fiscală
 Contabilitate financiară 2
 Economie monetară
 Educaţie fizică 4
 Practică de specialitate
 Baze de date/ ProgramarPrelucrări statistice pe computer
 Tehnica negocierilor (facultativ)
ANUL 3
 Analiză economico-financiară 1
 Sisteme informatice de gestiune
 Contabilitatea instituţiilor publice
 Contabilitatea instituţiilor de credit
 Pieţe financiare
 Audit financiar/ Contabilitate consolidată
 Etica în afaceri (facultativ)
 Preţuri şi concurenţă
 Analiză economico-financiară 2
 Contabilitate aprofundată
 Politici contabile şi fiscale

 Proiecte economice
Care sunt ocupaţiile posibile conform COR la care absolvenții programului Contabilitate şi Informatică de
Gestiune au acces?
Ocupaţiile la care poate să acceadă un absolvent al specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune sunt
multiple, practic toate domeniile de activitate care necesită studii economice. Dintre acestea menţionăm:
 232001 - Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri;
 233001 - Profesor în învăţământul liceal, postliceal;
 241101 - Controlor tezaur;
 241102 - Expert contabil-verificator;
 241103 - Revizor contabil;
 241104 - Referent de specialitate financiar-contabilitate;
 241105 - Auditor intern;
 241106 - Controlor de gestiune;
 241107 - Auditor financiar;
 241201 – Cenzor;
 241202 - Comisar Garda Financiară;
 241203 - Consilier financiar-bancar;
 241208 - Consultant bugetar;
 241210 – Evaluator;
 241215 - Administrator credite;
 241218 - Lichidator;
 241220 - Analist preţ de revenire/costuri;
 241222 - Consultant fiscal;
 241224 - Economist bancă;
 241306 - Auditor intern în sectorul public;
 241307 - Asistent analist;
 242111 - Administrator societate comercială;
 242201 - Consilier administraţia publică;
 242204 - Referent de specialitate în administraţia publică;
 242205 - Consultant în administraţia publică;
 242310 - Analist sisteme salarizare;
 251201 – Analist;
 251901 - Consultant în informatică;
 252101 - Administrator baze de date;
 252901 - Specialist SIG/IT;
 263106 - Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică;
 263111 - Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare).
Universitatea care îl organizează este o universitate de stat sau privată?
Universitatea Nicolae Titulescu este o universitate privată.
Universitatea care îl organizează este acreditată?
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti este acreditată de către Agenţia Română pentru Evaluarea Calităţii
în Învăţământul Superior, iar calificativul acordat este CEL MAI ÎNALT EXISTENT - GRAD RIDICAT DE
ÎNCREDERE
De ce este important ca ea să fie acreditată?
Dacă programul este acreditat, licenţa este organizată de către aceeaşi instituţie. În caz contrar, examenul de licenţă
trebuie susţinut la o altă instituţie acreditată.
Cât de mari sunt taxele?
Taxele anuale pentru programul de studii CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, forma de
învăţământ cu frecvenţă sunt:
- 2000 lei – anul I de studii;
- 2400 lei – anul II de studii;
- 2600 lei – anul III de studii.
Taxele anuale pentru programul de studii CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, forma de
învăţământ la distanţă sunt:
- 2000 lei – anul I de studii;
- 2400 lei – anul II de studii;
- 2600 lei – anul III de studii.
Pot fi plătite taxele în rate?
Da, taxele pot fi plătite în fiecare an în 4 tranşe.
Există sistem de burse sau alte forme de sprijin?
Universitatea Nicolae Titulescu oferă burse de excelenţă, burse sociale şi alte forme de sprijin. Bursele de excelenţă
se acordă tuturor studenţilor care obţin rezultate foarte bune, conform metodologiei existente. De asemenea,

metodologia prevede posibilitatea altor forme de sprijin (de exemplu, scutiri de taxe, reduceri de taxe etc.)

Care este structura personalului didactic?
Programul de studii CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE se bucură de un corp didactic de un
foarte bun nivel, care dă dovadă de implicare şi care are o activitate ştiinţifică şi publicistică remarcabilă. Sunt
cadre deschise spre promovarea unui învăţământ centrat pe studenţi şi care se implică în activităţi care au ca
obiectiv dezvoltarea profesională a studenţilor: activități practice, cercuri studenţeşti, conferinţe ştiinţifice etc.
Există la nivel de universitate documente care prevăd drepturile şi obligaţiile studenţilor?
La nivelul Universităţii Nicolae Titulescu există mai multe acte sau documente care cuprind drepturile şi obligaţiile
studenţilor, precum şi documente care conţin informaţii foarte utile pentru studenţi. Este vorba, bunăoară, despre
ghidul studentului, contractele de studii, codul studentului etc. Universitatea Nicolae Titulescu acordă atenţie
deosebită relaţiei cu studenţii, nu numai în timpul parcurgerii programelor de studii, ci şi după absolvirea acestora.
În acest sens, a fost constituită Asociaţia Absolvenţilor Universităţii Nicolae Titulescu (AAUNT).
Dacă universitatea asigură studenţilor consiliere psihologică şi orientare profesională?
Studenţii Universităţii Nicolae Titulescu beneficiază de posibilitatea unei consilieri psihologice sau de orientare
în carieră, în acest sens fiind înfiinţat un centru de consiliere şi orientare profesională. Un rol foarte important şi o
implicare deosebită în sprijinirea studenţilor le are Asociaţia Studenţilor din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu
(ASUNT).
Cum se caracterizează relaţia dintre student şi cadrele didactice/universitate?
 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
 Reprezentarea studenţilor în organismele şi comisiile facultăţii şi universităţii. Studenţii au ca reprezentanţi cel
puţin 25% din membrii consiliilor facultăţii şi senatului Universităţii Nicolae Titulescu. De asemenea, studenţii
sunt reprezentaţi în diferite comisii, printre care menţionăm Comisia de etică, Comisia de calitate;
 Consultarea studenţilor în problemele de interes pentru aceştia;
 Organizarea de activităţi extracuriculare (concursuri, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, activităţi ecologiste,
voluntariat etc.) în comun de către cadre didactice şi studenţi;
 Accesul la platforma electronică a universităţii care permite studenţilor să vizualizeze de acasă notele şi alte
date privind situaţia lor şcolară;
 Program de consultaţii asigurat de fiecare cadru didactic.
Ce alte facilităţi asigură universitatea?
 Bază sportivă (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc.);
 Bibliotecă;
 Locuri într-un cămin modern;
 Parteneriate cu autorităţi şi instituţii;
 Dotări moderne în toate spaţiile de învăţământ;
 Laboratoare de informatică;
 Programe de masterat;
 Acces la baze de date internaţionale.

