Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de licenţă: Contabilitate
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Lect. univ. dr. Ramona LAPTEŞ, ramona.laptes@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației;
 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale;
 Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 Derularea operațiunilor specifice auditului și controlului financiar-contabil.
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii îşi propune să formeze specialişti în domeniul contabilităţii şi informaticii
de gestiune, capabili să aplice conceptele, principiile, metodele și regulile contabilităţii și ale
informaticii de gestiune și să dezvolte abilități de sintetizare şi interpretare a informaţiilor financiarcontabile în vederea aprecierii poziției financiare și a performanțelor entităților. Pentru atingerea
acestui deziderat, sunt studiate următoarele discipline reprezentative: Bazele contabilității,
Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Contabilitate aprofundată, Bazele informaticii
economice, Baze de date, Pachete de programe de contabilitate, Finanțele firmei, Analiză
economico-financiară, Fiscalitate, Control financiar, Audit financiar ș.a;
Finalizarea studiilor de licență împreună cu experiența practică în domeniul financiar-contabil
pot asigura accesul absolvenților acestui program de studii în cadrul organismelor profesionale
reprezentative pentru domeniul contabilității, atât la nivel național, cât și la nivel internațional,
după cum urmează: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.),
Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) sau Camera Consultanților Fiscali (CCF).
Perspective după finalizarea studiilor:
Studiile de licență pot fi aprofundate prin absolvirea unui program de studii de master de
specialitate;
Ocupaţiile posibile ale absolvenţilor acestui program de studii sunt: cenzor, consilier financiarbancar, expert contabil, revizor contabil, referent de specialitate financiar-contabilitate; consultant
bugetar; administrator credite; lichidator; analist preț de revenire/costuri; controlor de gestiune;
ofițer bancar; analist; consultant în informatică; administrator baze de date;
consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică.

