Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
POLITICI CONTABILE, AUDIT ȘI CONTROL DE GESTIUNE
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de master: Contabilitate
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Limba română
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Adrian TRIFAN, adrian.trifan@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Analize şi interpretări ale realităţilor economiei româneşti din perspectiva reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene și convergența cu IFRS;
 Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe;
 Evaluarea şi diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaţionale,
rapoarte şi studii complexe utile managementului entităților economice;
 Utilizarea unor judecăţi de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru realizarea
misiunilor de audit intern şi audit financiar;
 Implementarea, exploatarea şi auditul sistemelor informatice integrate în domeniul
financiar-contabil şi de gestiune;
 Cercetare ştiinţifică în domeniul contabilităţii, auditului şi informaticii de gestiune.
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul a primit avizul de acreditare al Consiliului ARACIS în 17.04.2008, deoarece se
justifică prin misiunea de învăţământ şi de cercetare urmărite, conţinând elemente de specificitate
şi oportunitate, rezultate din analiza în profil sectorial a specializărilor de pe piaţa muncii.
Misiunea didactică şi de cercetare a programului de studii de masterat corespunde domeniului
Contabilitate, iar obiectivul general îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor dobândite la ciclul de
licenţă şi formarea unor specialişti capabili să profeseze cu succes în poziţii de conducere din
domeniu sau să continue cercetarea în cadrul studiilor doctorale. Programul conţine 13 discipline
obligatorii şi 4 pachete a câte 2 discipline opţionale, ceea ce permite formarea a 2 trasee de
specializare: Politici contabile (traseul 1) şi respectiv Contabilitate, audit şi control de gestiune
(traseul 2). La cererea masteranzilor, cei care aleg traseul 2 pot beneficia de echivalarea
examenului de admitere la stagiu conform protocolului încheiat cu C.E.C.C.A.R.
Perspective după finalizarea studiilor:
Contabil-şef; şef birou analize economice; şef executiv audit intern; expert contabilverificator; referent de specialitate financiar-contabilitate; auditor intern; controlor de gestiune;
auditor financiar; cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar; consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în gestiunea economică; cenzor; evaluator; analist investiţii; lichidator; expert
fiscal.

