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Plan  strategic  dezvoltare  ştiinţifică  al programului de studiu  

Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

2020 - 2024 

 

Planul de cercetare aferent programului de studii „Contabilitate și Informatică de 

Gestiune” se pliază pe „Strategia UIS pe intervalul 2020 - 2024” şi vizează următoarele 

coordonate: 

1. Îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice a membrilor comunităţii academice 

2. Identificarea şi creşterea utilizării surselor alternative de finanţare 

3.Creşterea impactului activităţii de cercetare asupra învăţământului. Diseminarea 

rezultatelor cercetării în mediul de afaceri 

4. Stabilirea clară a domeniilor de cercetare 

5. Organizarea de conferinţe cu participare naţională şi internaţională 

6.Organizarea seminariilor ştiinţifice de departament 

7.Cooperări cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare 

(inclusiv integrarea în consorţii de cercetare) 

8. Dezvoltarea suportului tehnic al cercetării 

9. Promovarea principiilor managementului calităţii 

10. Atragerea şi motivarea personalului 

 

Parcurgerea planului de învăţământ de către studenţi asigură realizarea următoarelor 

competenţe absolvenţilor ciclului I, la nivel microeconomic, de ramură sectorială şi pentru 

entităţi economice internaţionale (corporaţii transnaţionale şi multinaţionale): formarea unei 

gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice, din 

firme şi instituţii publice, naţionale şi comunitare, şi corelarea acestora cu mediul socio-

economic exterior firmei; organizarea şi ţinerea contabilităţii în entităţi economice, instituţii 

publice şi instituţii de credit; organizarea şi exercitarea sarcinilor specifice controlului şi 

auditului intern; elaborarea şi analiza rapoartelor financiare pentru entităţi economice, instituţii 

publice şi instituţii de credit; întocmirea, prezentare şi analiza situaţiilor financiare consolidate; 

contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, lichidare, grupări şi achiziţii de întreprinderi; 

organizarea şi exploatarea sistemelor informatice de gestiune; întocmirea şi prezentarea 

declaraţiilor fiscale; elaborarea analizelor financiar-contabile pe diferite trepte ierarhice ale 

procesului decizional vizând obiective majore cum sunt: maximizarea profitului, managementul 

strategic, raportul cost-beneficiu, proiecte industriale şi investiţionale, studii de prefezabilitate şi 
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fezabilitate, audit şi control financiar-contabil, implementarea de standarde naţionale şi 

internaţionale de contabilitate; fundamentarea financiar-contabilă a deciziilor de externalizare a 

unor compartimente şi servicii (outsourcing) de la agentul economic. 

Obiectivele generale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi implicit ale specializării 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune sunt: 

 Dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat didactic şi ştiinţific cu  instituţii de 

specialitate din România şi Uniunea Europeană; 

 Promovarea calităţii şi a eficienţei în procesul de educaţie; 

 Asigurarea unei pregătiri adecvate pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a 

absolvenţilor; 

 Adaptarea programelor de studii la realităţile economice actuale şi la exigenţele pieţei 

muncii; 

 Implementarea principiilor managementului calităţii în procesul de elaborare şi adaptare 

a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. 

 

În ceea ce priveşte procesul de învăţământ se vor avea în vedere următoarele obiective:  

 Îmbunatăţirea şi corelarea permanentă a programelor de învăţământ şi analitice: 

introducerea de cursuri noi; revizuirea scopurilor, obiectivelor, tematicilor cursurilor 

existente; introducerea de cursuri optionale, facultative, interdisciplinare;  

 Îmbunătăţirea metodelor de predare; 

 Stimularea studiului individual al studenţilor;  

 Introducerea în măsura posibilităţilor a evaluării continue. 

 

Direcţiile tematice de cercetare specifice domeniului „Contabilitate” sunt: 

1. Conturile anuale şi consolidate, auditul statutar al acestora în Uniunea Europeană 

2. Actualitate şi perspectivă în contabilitatea primară şi raportarea financiară a imobilizărilor 

corporale, necorporale şi financiare.  

3. Metode de contabilizare, evaluare si analiza a performantelor întreprinderii convergente 

normelor contabile internaţionale IAS/IFRS  

4. Managementul ca sistem de soluţionare a problemelor firmei  

5. Tehnologia informaţiei  şi afaceri electronice în domeniul financiar-contabile  

6. Standarde contabile internaţionale pentru sectorul public şi privat şi implementarea acestora 

în România 

7. Managementul financiar-contabil  şi auditul intern al entităţilor economice în statele membre 

ale Uniunii Europene 

8. Elaborarea analizelor financiar-contabile pe diferite trepte ierarhice ale procesului decizional 

vizând obiective majore cum sunt: maximizarea profitului, managementul strategic, raportul 
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cost-beneficiu, proiecte industriale şi investiţionale, audit şi control financiar-contabil, 

implementarea de standarde naţionale şi internaţionale de contabilitate. 

9. Fundamentarea financiar-contabilă a deciziilor de externalizare a unor compartimente şi 

servicii (outsourcing) de la agentul economic. 

 

 

 
 


