FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Practică
2.3. Titularul activităţii de practică
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
De Finanțe-Contabilitate
Contabilitate
Master
Auditul și controlul agenților economici
2.2. Cod disciplină
Conf. univ. dr. Ivan Raluca
II

2.7. Tipul de
evaluare (E/C/VP)

C

ACAE 22-4

2.8. Regimul
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională, F
– facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

150
56
206
6

Sală dotată cu tablă/videoproiector
Sală dotată cu tablă/videoproiector

ore
59
28
59
2
2
-

6. Competenţe specifice acumulate
C1 Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor auditului şi controlului la
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

nivelul agenţilor economici şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate;
C3 Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice auditului
financiar;
C7 Diversificarea şi completarea cunoştinţelor financiare şi contabile, abordarea
interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi
servicii de consultanţă în domeniul auditului şi controlului agenţilor economici;
CT1 Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii
pentru rezolvarea de probleme economice specifice auditului şi controlului agenţilor
economici;
CT2 Capacitatea de a identifica oportunitățile de formare continuă, inclusiv în
limbi de circulație internațională;
CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru
propria dezvoltare;
CT4 Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul auditului
financiar.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Fiecare disciplină prevăzută în Planul de învăţământ în cadrul
disciplinei
programului de master este însoţită de teme de cercetare specifice pentru
practică. Anterior elaborării proiectului de cercetare ştiinţifică, masteranzii
trebuie să parcurgă disciplina Metodologia cercetării ştiinţifice economice. Prin
intermediul acesteia, masteranzilor li se formează deprinderi şi abilităţi de
investigare ştiinţifică a fenomenelor economice. Cunoştinţele asimilate şi
abilităţile dobândite vor oferi masteranzilor posibilitatea de identificare a
problemelor economice reale, pe care să le rezolve apelând la metode şi
instrumente de investigare ştiinţifice.
Masteranzii trebuie să dezvolte o temă de cercetare propusă în cadrul unui
proiect practic. Masteranzii vor susţine acest proiect în cadrul colocviului de
promovare a Practicii. Rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi valorificate de
masterand prin articole în reviste de specialitate şi la realizarea disertaţiei.
7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi
Proiect
1.Documentarea lucrărilor de audit financiar
2.Documentarea activităţilor de control financiar
3. Documentarea misiunilor de audit intern a entităţilor
4 Expertiza contabilă judiciară şi contractuală
Bibliografie

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală notată de la
1 la 10, pe baza rezolvării
subiectelor de examen
10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs, prin .
verificarea
si
notarea
lucrării
de
cercetare
realizată
de
fiecare
masterand.
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5
10.4 Curs

Data completării
22.02.2017
Data avizării în departament
22.02.2017

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Ivan Raluca
Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

10.3
Pondere din
nota finală
100%

