PREZENTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI
DE MASTERAT
În prezent, Facultatea de Stiinţe Economice Câmpulung Muscel are în structura sa un
program de studii universitare de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune conform HG
nr. 376/18 Mai 2016, învaţamant cu frecventa (125 locuri) acreditat.
Programul de studii universitare de licenţă Contabilitate și informatică de
gestiune urmăreşte formarea unei gândiri economice şi manageriale prin dobândirea
competenţelor profesionale şi transversale: Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor
economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; Utilizarea resurselor informatice în
domeniul financiar-contabil; Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte
financiar- contabile şi/sau fiscale; Determinarea şi interpretarea indicatorilor economicofinanciari; Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil; Aplicarea
principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă; Identificarea rolurilor si responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Absolvenţii programului de studii Contabilitate şi informatică de gestiune pot profesa
ca: Expert contabil, Consilier, Inspector, Referent, Economist, Analist, Auditor, Evaluator,
Director economic, Consultant fiscal, Administrator, Contabil, Contabil financiar-bancar,
Consilier financiar-bancar, Controlor financiar, Cenzor, Controlor de gestiune, Lichidator,
Consultant bugetar, Ofiţer bancar, etc
Programul de studii de master: Contabilitate și Managementul Afacerilor - HG nr.
402/2 iunie 2016, cu frecvenţă (50 locuri) acreditat - este un program profesional. Programul
este orientat spre conjunctura prezentă a pieței europene, pentru a asigura masteranzilor
dezvoltarea abilităților practice permitându-le accesul ca specialiști la fel ca altor tineri
europeni.
Programul de studii universitare de masterat Contabilitate și managementul
afacerilor oferă absolvenţilor dobândirea următoarele competenţe: Capacitatea de aplicare
cognitivă şi profesională a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din
domeniul contabilităţii şi din domeniul managementului afacerilor; Capacitatea de a investiga
şi analiza prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor
financiare la nivelul organizaţiilor; Abilitatea de a diagnostica economic - financiar firme de
comerţ, turism, servicii, producţie şi de a fundamenta decizii de investiţii şi decizii financiare;
Aprofundarea abilităţilor de informatică de gestiune specifică profesionistului financiar
contabil; Abilitatea de a elabora studii şi proiecte de contabilitate, management, evaluare,
informatică de gestiune, etc.; Dezvoltarea unor aptitudini pentru realizarea analizei şi
interpretării realităţilor din firmele româneşti, în spiritul principalelor sisteme de contabilitate.
Absolvenţii programului de studii universitare de masterat Contabilitate şi
managementul afacerilor pot ocupa funcţii de conducere în diverse entităţi economice,
Manager, Analist financiar, Consultant fiscal, Consultant financiar, Cercetător ştiinţific, etc

