Expertiză Contabilă și Evaluarea Firmei
(la Reșița)
Obiective

Programul de studii se adresează absolvenților de licență, din orice domeniu, asigurând
pregătirea inerentă profesionistului contabil și oferind studenților posibilitatea de a
se forma ca specialiști. Aceștia vor dobândi
competenţe ce vor permite prelucrarea şi
gestionarea informaţiilor financiar-contabile, coordonarea unor activităţi de control
financiar-contabil, realizarea de evaluări, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare,
precum și valorificarea informaţiilor contabile, realizând astfel transformarea profesioniștilor contabili în consultanţi, din oameni
ai cifrelor, în furnizori de idei și soluții pentru
managementul unei entități.

Conținut și structură

Programul vine în întâmpinarea cerinţelor
educaționale identificate pe piața muncii,
fiind soluția la cererea de profesioniști în domeniul contabilității și evaluării, prin formarea de specialiști pentru segmente de operare
precum: contabilitate și audit financiar, auditul și managementul financiar al fondurilor
europene, controlul utilizării resurselor financiare, cercetare științifică în contabilitate
și evaluare. Baza materială a Centrului Universitar UBB din Reșița, precum și disciplinele din planul de învățământ, susținute de cadre didactice de la nivel local, cât și de cadre
didactice din Cluj-Napoca, oferă studenților
masteranzi oportunități sporite la angajare,

dar și competențele necesare pentru a facilita
accesul la profesii liberale: expert contabil,
expert evaluator, auditor financiar.

Competențe și abilități

Absolvenții programului vor dobândi competențe profesionale privind recunoașterea și
evaluarea elementelor situațiilor financiare,
comunicarea de informații conform standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS, IPSAS); identificarea, modelarea
avansată și interpretarea indicatorilor economico-financiari la nivel de întreprindere
și grup de firme; aprofundarea conceptelor,
principiilor, metodelor și limbajului specific
pentru înțelegerea spețelor specifice domeniului expertizei contabile; derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil. Programul asigură și însușirea principiilor
eticii profesionale, precum și competențe de
relaționare și muncă eficientă în echipă.

tabili și Contabililor Autorizați din România
(CECCAR), în sensul facilitării accesului la
calitatea de expert contabil. În baza parteneriatului semnat cu organismul profesional
CECCAR, absolvenților acestui program li
se recunoaște, prin echivalare, examenul de
acces la stagiu, conform condițiilor stipulate
în acordul de parteneriat.
Responsabil program

r Doina RADA, Conf. univ. dr.
 doina.rada@econ.ubbcluj.ro

Perspective de angajare

Absolvenții pot ocupa funcții de execuție sau
de conducere în entități publice sau private,
încadrându-se în următoarele profiluri de
carieră: contabil-șef, controlor financiar, șef
birou/ serviciu financiar contabilitate, director economic/financiar, inspector în cadrul
ANAF, sau se pot îndrepta către profesii liberale: expert contabil, expert evaluator, auditor financiar. Programul de studii ECEF
este recunoscut de Corpul Experților Con-

“Programul
ECEF,
din cadrul Centrului
Universitar UBB din
Reșița, mi s-a po
trivit perfect, datorită
faptului că oferă discipline cu
o aplicabilitate foarte mare în
realitatea entităților economice
și pe care le poți implementa
cu ușurință la locul de muncă.
Recomand acest program, de
oarece oferă oportunitatea acu
mulării multor informații utile
care vor contribui la dezvoltarea
profesională a unui profesionist
contabil.”
LAVINIA RALUCA
CORNEANU LIPOU
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Expertiză contabilă și evaluarea firmei (la Reșița)
Semestrul 1 (30 credite)

Semestrul 2 (30 credite)

Semestrul 3 (30 credite)

Semestrul 4 (30 credite)

Contabilitate internațională

Standarde de raportare financiar contabilă

Audit intern

Doctrina și deontologia profesiei contabile

Analiză economică

Coordonare fiscală

Practică (Expertiză contabilă și evaluarea
firmei)

Regimul juridic al afacerilor

Standarde internaționale de evaluare

Expertiză contabilă

Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării
de disertație**

Fundamentele evaluării proprietăților
imobiliare

Auditul proiectelor europene

Gestiunea riscurilor în afaceri

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Analiza situațiilor financiare

Managementul proiectelor europene

Comunicare interculturală în afaceri*

Contabilitate și control de gestiune
aprofundat

Discipline opționale 1
•

Managementul strategic al resurselor
umane

•

Referențiale contabile comparate

Disciplină opțională 2
•

Contabilitatea organizațiilor din turism

•

Microeconomie – Teoria formării
prețurilor

•

Strategii de afaceri

•

Sisteme informatice pentru diagnostic și
evaluare
* limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
** în limba engleză, franceză, germană, spaniolă
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