Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
AUDIT INTERN
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de master: Contabilitate
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Știinșe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţămâmt cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Constantin DUGULEANĂ, cduguleana@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Competențe cognitive: cunoașterea cadrului de reglementare (legislativ, normativ,
procedural) a auditului intern din entitățile publice și private;
 Competențe aplicativ-practice: utilizarea instrumentelor și tehnicilor de audit intern
(observarea fizică, verificarea, intervievarea/chestionarea, eșantionarea, analiza);
 Competențe de comunicare și relaționare (lucru în echipă, comunicarea, coordonarea).
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul urmărește dezvoltarea abilităților de efectuate a controlului și auditului intern.
Scopul masteratului este acela de a asigura dobândirea competențelor necesare construirii
structurii profesionale a auditorilor interni.
Programul pleacă de la premisa că, pe durata studiilor de licență în Științe economice, nu sunt
suficient de aprofundate problemele specifice auditului intern. Pe de altă parte, există
numeroase reglementări legale cu privire la activitatea de audit intern, reglementări care trebuie
avute permanent în vedere. Prin planul de învățământ și prin conținutul disciplinelor, programul
de master Audit intern dă posibilitatea absolvenților de a deveni membrii ai Corpului auditorilor
interni din România. Programul răspunde întru-totul cerințelor înscrise în Cadrul de competențe
al Auditorilor interni din sectorul public, document elaborat de Ministerul Finanțelor Publice,
Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI). Cadrul de competență
pentru auditorii interni identifică cunoștințele, abilitățile și valorile considerate necesare pentru a
performa în domeniu, în condițiile schimbărilor rapide din mediul economic actual.
Perspective după finalizarea studiilor:
Programul urmărește să dezvolte cursanților săi o serie de cunoștințe și ocupații în domeniul
auditului intern. Oportunitățile de angajare sunt:
 în domeniul economic: economist, auditor, analist economic, consultant fiscal, evaluator;
 în domeniul controlului: auditor intern; consultant în auditul intern;
 în domeniul strategiilor de control: manager al acțiunilor de audit intern, consultant în
elaborarea planului de audit;
 în domeniul relațiilor cu instituțiilor implicate în efectuarea controlului extern: responsabil
realizare audit, analist auditor;
 în domeniul cercetării de audit: director de cercetări de audit; director de proiect studii de
audit; analist auditor; specialist în audit.

