Contabilitate și Informatică de Gestiune
(la Reșița)

încadrându-se în următoarele profiluri de
carieră: economist, contabil, inspector sau
referent cu responsabilități de evidenţa şi
gestiunea valorilor materiale, producţiei şi a
transporturilor, ori a lucrărilor de construcţii,
controlor de gestiune, censor, auditor intern,
consultant în informatică de gestiune sau în
cadrul unor profesii liberale: expert contabil,
expert evaluator, auditor financiar. Absolvirea
acestui program creează premisele dobândirii
de competențe pentru a deține propriul cabinet de contabilitate sau birou de audit, având
capacitatea a de consilia în domeniul contabilității, un domeniu considerat încă arid de
numeroși antreprenori.

Limba de predare: Română

Obiective

Programul de studii are ca obiectiv pregătirea
de specialiști în domeniul contabilităţii și informaticii de gestiune, urmărindu-se ca aceștia să
cunoască foarte bine sistemul contabil românesc, să practice meseria de contabil în diverse
entități pentru ca, ulterior, prin aprofundarea
acestor studii, să aibă acces la profesiile liberale:
expert contabil, auditor financiar şi evaluator.
Studenții vor dobândi, și prin stagiile de practică, competențele necesare pentru a facilita accesul pe piața muncii, fiind un program centrat
pe student, conferindu-le totodată încrederea
de a lua decizia dezvoltării unei afaceri, prin
perseverență și viziune, studenții FSEGA de la
Reșița fiind formați în spirit antreprenorial.

Conținut și structură

Aria curriculară, similară tuturor programelor
de licență CIG existente la nivelul FSEGA,
aliniată la standardele internaționale, răspunde
cerințelor contemporane ale învățământului
universitar, fiind concepută pentru a dezvolta absolvenților un raționament profesional
autentic, necesar în aplicarea reglementărilor
contabile privind: gestionarea diferitelor situaţii
specifice entităţilor; determinarea sau evaluarea performanţei şi poziţiei financiare a unei
entităţi; realizarea de strategii sau politici contabile şi fiscale. Baza materială a Centrului Uni-

versitar UBB din Reșița, precum și disciplinele
planului de învățământ, susținute de cadre didactice de la nivel local, cât și de cadre didactice
din Cluj-Napoca, oferă studenților oportunități
sporite la angajare şi în carieră.

Competențe și abilități

Programul de studii de licență CIG - Reșița oferă
posibilitatea dobândirii de către studenţii absolvenţi a unor competențe profesionale şi transversale specifice, care corespund nivelului 6 atât din
Cadrul naţional al calificărilor (CNC), cât şi din
Cadrul european al calificărilor (CEC/EQF).
Absolvenții programului vor dobândi competențe privind identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/
organizaţiei; utilizarea resurselor informatice
în domeniul financiar-contabil; prelucrarea
informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte
financiar-contabile şi/sau fiscale; determinarea
şi interpretarea indicatorilor economico-financiari; derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil. Programul asigură și
însușirea principiilor eticii profesionale, precum
și competențe de relaţionare şi muncă eficientă
în echipă.
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“După trei ani de studii la
programul

CIG

din

cadrul

Centrului Universitar UBB din
Reșița, pot afirma că aici se
formează specialiști care își pot
atesta calitatea de contabil autorizat, precum
și cea de expert contabil, existând posibilitatea
aprofundării studiilor în domeniul contabil la ni-

Perspective de angajare

vel de master. Importanța meseriei de contabil

Absolvenții pot ocupa funcții de execuție sau
de conducere în entități publice sau private,

este de necontestat, de aceea consider alegerea
acestui program ca fiind o decizie corectă.”

C U R R I C U L U M

MIHAELA MICULESCU

Contabilitate și informatică de gestiune (la Reșița)
Semestrul 1 (32 credite)

Semestrul 2 (32 credite)

Semestrul 3 (30 credite)

Semestrul 4 (30 credite)

Semestrul 5 (30 credite)

Semestrul 6 (30 credite)

Microeconomie

Macroeconomie

Contabilitate financiară

Contabilitate managerială

Control de gestiune

Audit financiar

Economie europeană

Matematici financiare și actuariale

Finanțele întreprinderii

Contabilitate financiară II

Evaluarea afacerilor

Proiectarea sistemelor informatice de

Matematici aplicate în economie

Bazele contabilității

Baze de date și programe

Contabilitate aplicată

Contabilitate aprofundată

gestiune

Management

Informatică economică

Statistică descriptivă

Control financiar

Contabilitatea instituțiilor de credit

Contabilitatea instituțiilor publice

Finanțe publice

Bazele marketingului

Etica în afaceri

Raportări financiare

Analiză financiară

Deontologie contabilă

Fundamentele serviciilor

Dreptul afacerilor

Limba modernă în afaceri*

Practică - contabilitate financiară

Disciplină opțională 3.

Elaborarea lucrării de licență

Limba modernă în afaceri*

Limba modernă în afaceri*

Disciplină opțională 1.

Limbaj specializat aplicat*

Disciplină opțională 4.

Disciplină opțională 5.

Educație fizică 1

Educație fizică 2

Disciplină opțională 2.

Disciplină opțională 6.
* Limba engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă

Disciplinele incluse în pachetele de discipline opționale aferente semestrelor 3-6 permit extinderea competențelor specifice ale specializării, urmarea unor traiectorii de competențe specifice altor specializări sau obținerea unor
competențe lingvistice suplimentare:
Competențe specifice
specializărilor:

Semestrul 3
Disciplina opțională 1

Semestrul 4
Disciplină opțională 2

Contabilitate și informatică
de gestiune

Semestrul 6
Disciplină opțională 5 & 6

Contabilitate în agricultură și protecția mediului
Contabilitatea asociațiilor și fundațiilor

Contabilitatea instituțiilor financiare nebancare
Sisteme contabile comparate

Economia comerțului,
turismului și serviciilor

Turism internațional

Marketing în comerț

Agroturism

Economie agroalimentară și
a mediului

Auditul de mediu

Dezvoltarea sustenabilă a afacerilor

Managementul deșeurilor

Economie comportamentală

Politici agricole și de dezvoltare rurală

Economie și politici publice

Introducere în practica diplomatică și
economică internațională

Economie și politici de dezvoltare regională

Tranzacții economice internaționale

Economie generală

Istoria economiei
Doctrine economice

Economie și afaceri
internaționale
Finanțe-bănci

Fiscalitate

Piețe financiare
Banking

Buget și trezorerie publică

Asigurări și protecție socială
Finanțe internaționale

Informatică economică

Introducere în programarea calculatoarelor

Algoritmi și structuri de date
Sisteme informatice integrate (EAS/ERP)

Medii de programare și dezvoltare

Informatică managerială și de gestiune
Utilizarea internetului în afaceri

Management

Managementul firmei

Managementul resurselor umane

Managementul proiectelor

Managementul calității totale
Managementul întreprinderilor mici și mijlocii

Marketing

Comportamentul consumatorului

Politici de marketing

Instrumente și tehnici de promovare

Statistică și previziuni
economice

Modelare matematică
Statistică inferențială

Bazele econometriei
Cercetări operaționale
Previziuni economice
Comunicare în afaceri*

Criptografie aplicată în economie și gestiunea
afacerilor
Elemente de teoria jocurilor
Comunicare în afaceri*

Politologie

Sociologie economică

Competențe lingvistice
Alte competențe

32

Semestrul 5
Disciplină opțională 3 & 4

Introducere în metodologia cercetării științifice
Logică

* Limba engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă

