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Anexa 11-01-CIG 
 

PLANUL STRATEGIC AL PROGRAMULUI DE STUDIU 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 

2020 - 2024 

 
Universitatea reprezintă în epoca modernă un sistem social complex al educaţiei şi un 

pilon central al cunoaşterii şi al producerii, transmiterii şi aplicării informaţiilor din toate 

domeniile. 

 În acest context, evoluţia galopantă a tehnologiilor de cunoaştere, de comunicare şi 

integrarea lor într-o lume a globalizării, a permanentelor schimbări şi a interdependenţelor multiple 

constituie elemente cu impact major asupra mediilor universitare. 

 Din această perspectivă, conform Legii Educaţiei Naţionale şi Cartei UIS, „facultatea este 

unitatea structural-funcţională care elaborează şi gestionează programe de studii universitare, pe 

forme şi cicluri de studii, în unul sau mai multe domenii înrudite şi/sau programe de studii cu 

caracter interdisciplinar. De asemenea, facultatea gestionează studenţii ce urmează programele de 

studii din jurisdicţia ei”. 

 De asemenea, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, programul de studii universitare 

“reprezintă un grup de unităţi curriculare de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi 

evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diploma şi 

printr-un supliment la diploma.” 

 Planul strategic a fost elaborat în corelaţie cu Planul strategic al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice 2020 - 2024, în funcţie de următoarele premise: pe de o  parte, starea actuală a  

învăţământului superior din România, iar, pe de altă parte, necesitatea compatibilităţii europene 

(conform Procesului Bologna) particularizată pe cunoscutele cicluri, inclusiv cu  posibilitatea de 

formare continuă. Toate acestea trebuie să fie realizate în concordanţă cu legislaţia aflată în vigoare 

(în special Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Carta Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara). 

Strategia managerială aferentă acestei perioade trebuie să fie adaptată realităţilor actuale, să 

ţină cont de condiţiile economice în care ne desfăşurăm activitatea şi să cuprindă toate 

componentele sistemului, de la curricula universitară până la management. 

   
Programul de studii universitare de licenţă „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” în 

domeniul de studiu „Contabilitate”, conform reglementarilor actuale RNCIS se încadrează astfel: 

 Programul de studiu: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE  

Domeniul fundamental: 

Ramură de ştiinţă: 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞTIINŢE ECONOMICE 

Domeniul de ierarhizare:  

Domeniul de studiu: 

CONTABILITATE  

CONTABILITATE 

Facultatea:  ŞTIINŢE ECONOMICE  

Durata studiilor:  3 ani 

Forma de învăţământ:  

 

CU FRECVENŢĂ (IF)  
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Misiunea specializării este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de 

aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor 

care să permită specializarea complexă în domeniul financiar - contabil, oferind studenţilor 

conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii 

intelectuale şi acumularea cunoştiinţelor de specialitate ca premise esenţiale ale formării de 

specialişti în în domeniul financiar - contabil.  

 

Programul de studii  Contabilitate şi Informatică de Gestiune îşi propune formarea de   

specialişti în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune (pentru următoarele domenii de 

activitate: instituţii private şi publice din domeniul industriei, agriculturii, transporturilor şi 

comertului), capabili să aplice conceptele, principiile, metodele și regulile contabilităţii și ale 

informaticii de gestiune și să dezvolte abilități de sintetizare şi interpretare a informaţiilor financiar-

contabile în vederea aprecierii poziției financiare și a performanțelor entităților economico – 

financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate. 

 

Obiectivul programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune constă în formarea 

de competenţe profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum şi în 

educarea studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de 

specialitate din domeniul financiar-contabil, astfel: 

Competenţe profesionale:  

C1. Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea 

entității/organizației;  

C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;  

C3. Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau 

fiscale;  

C4 Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;  

C5 Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.  

 

Competenţe transversale:  

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii 

de muncă, riguroasă, eficientă și responsabilă;  

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 

tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;  

CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 

tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 

 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului 

Ocupaţii posibile conform COR: Administrator baze de date - 252101; Administrator credite 

- 241215; Analist - 251201; Analist pret de revenire/costuri - 241220; Auditor intern - 241105; 

Auditor intern în sectorul public - 241306; Cenzor - 241201; Comisar Garda Financiara - 241202; 

Consilier financiar-bancar - 241203; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea 

economica - 263106; Consultant bugetar - 241208; Consultant în informatica - 251901; Controlor 
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de gestiune - 241106; Expert contabil-verificator - 241102; Lichidator - 241218; Ofiter bancar 

(credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230; Referent de specialitate financiar-

contabilitate - 241104; Revizor contabil - 241103; 

 

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inspector taxe şi impozite (studii 

superioare); Economist –contabil; 

Noua curriculă a specializării a fost astfel gândită încât să asigure: 

 flexibilitate şi adaptabilitate în raport cu interesele şi performanţele studenţilor; 

 compatibilitatea planurilor de învăţământ la nivel naţional şi european; 

 promovarea abordărilor interdisciplinare în pregătirea pentru profesie; 

 timp de studiu individual al studenţilor, pentru activităţi şi stagii de formare practică 

specifice domeniului de pregătire. 

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pot fi aprofundate prin continuarea 

studiilor la programele de masterat şi apoi de doctorat, asigurându-se educaţia şi dezvoltarea 

profesională continuă a absolvenţilor specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în 

concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de 

muncă.  

Cursurile oferite se regăsesc în Planul de învăţământ corespunzător ciclului de studiu – 

licenţă. Ele se înscriu în categoria disciplinelor teoretice fundamentale, prevazute în trunchiul 

comun pentru toate specializările, precum şi în cea a disciplinelor de specialitate corespunzătoare 

programului de studii.  

Pentru marea majoritatea disciplinelor există materiale didactice elaborate de cadrele 

didactice ce se vor pune la dispoziţia studenţilor. Prezentarea detaliată a disciplinelor oferite în 

cadrul specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune poate fi vizualizată prin intermediul 

Fişei disciplinei, elaborată pentru fiecare disciplină cuprinsă în planul de învatamânt. 

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale şi discipline 

facultative. Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse începând cu semestrul întâi al anului 2 

de studiu completând traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de către 

student, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele ce conţin disciplinele 

opţionale. 

 În vederea realizării misiunii, obiectivele specializării Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune  vizează: 

 creşterea calităţii personalului didactic angajat prin programe de perfecţionare şi mobilităţi 

în străinătate; 

 utilizarea de tehnici şi metode de predare şi învăţare moderne; 

 desfăşurarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi 

studenţilor de la ciclurile de învăţământ specifice domeniului Contabilitate; 

 dobândirea de către studenţi a unei culturi economice şi în special financiar - contabile de 

înalt nivel, în scopul de a asigura urmarea unei cariere fie profesionale, fie de cercetare ştiinţifică, 

fie academică. 
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 Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare 

ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara şi implicit în cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, sunt următoarele: 

 1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-ştiinţifice 

şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul facultăţii 

menţionate anterior; 

 2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi adecvate pentru cadrul organizatorico-social 

specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează prin mobilitate, profunzime, spirit 

întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor activităţilor din domeniul socialului, al 

producţiei şi serviciilor; 

 3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină 

capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, 

teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-

ingineresti şi ale protecţiei mediului înconjurător. 

 

 Având la bază misiunea asumată de Universitatea Ioan Slavici din Timişoara, Misiunea 

Facultăţii de Ştiinţe Economice şi implicit a specializării Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune, constă în asigurarea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea unui act educaţional, care 

prin forma de organizare, nivelul de calitate şi eficienţă să fie unul acordat şi competitiv în 

spaţiul învăţământului universitar naţional şi European. 

 Bazându-ne pe realizările de până acum, este necesar să continuăm conectarea facultăţii şi a 

oamenilor ei, studenţi şi cadre didactice, la spaţiul real şi la situaţiile complexe cu care se confruntă 

societatea şi economia românească. 

 Este nevoie, în acest sens, de-o implicare multiplă şi serioasă în problemele actuale, dar şi de 

o pregătire temeinică a viitorilor specialişti, care să fie ceruţi de piaţa muncii şi nu oferiţi de 

programele universitare, într-un real echilibru între cerere şi ofertă. 

 Pe cale de consecinţă, este nevoie, mai mult ca oricând, de o adaptare curriculară la piaţa 

reală a muncii, de dimensionarea şi dozarea eforturile financiare şi didactice de formare la nivelul 

cerut de potenţialii angajatori, promovând doar acele specializări care sunt viabile şi susţinând, în 

baza bunelor tradiţii, colaborările directe, pe multiple planuri, între diversele firme şi facultate sau 

departamentele universitare implicate în procesul de învăţământ. 

 Facultatea trebuie să iniţieze şi să propună nu numai oameni de valoare, viitori specialişti de 

nădejde, ci şi proiecte şi programe viabile sau asocieri care să genereze resurse suplimentare, care 

să permită studenţilor să interfereze, încă din facultate, cu realităţile meseriei pentru care se 

pregătesc. 

  

 Fiind o organizaţie bazată pe cunoaştere şi inovare, facultatea este obligată să se reformeze 

continuu, dar nu sub impulsul unor decizii manageriale, ci ca o asumare responsabilă, liber 

consimţită, a ideii progresului prin forţe proprii, a voinţei de a fi racordat în permanenţă la nou, la 

performanţă, ceea ce va presupune, în consens cu Declaraţia de la Bologna, şi urmărirea atingerii, 

printre altele, a unor ţinte precum definirea competenţelor fiecărui nivel de calificare academică, 

perfecţionarea managementului academic şi introducerea managementului calităţii, modernizarea 
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didacticii universitare, dezvoltarea şi generalizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, 

descoperirea domeniilor relevante de cercetare şi susţinerea acestora, înzestrarea laboratoarelor la 

nivel competitiv internaţional, promovarea unor programe alternative de formare şi calificare, 

participarea la realizarea de programe la nivel regional sau european, şi, nu în ultimul rând, 

asigurarea compatibilităţii internaţionale a programelor de formare.  

 

 

 

 


