FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu 1 / Semestrul 2

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

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Contabilitate
Master
Auditul şi controlul agenţilor economici

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Managementul electronic al
2.2. Cod disciplină
ACAE 12-1
informaţiei în entităţi
2.3. Titularul activităţii de curs
Teiuşan Sorin-Ciprian
2.4. Titularul activităţii de laborator
Teiuşan Sorin-Ciprian
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul
II
2.7. Tipul de evaluare C 2.8. Regimul disciplinei
O
(O
–
obligatorie,
Op
–
(E/C/VP)
opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
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
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

2
28
ore
45
30
40
2
2
-

119
175
7
-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sală dotată cu videoproiector
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector, calculatoare pentru masteranzi

şi acces la internet
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C5. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară;
C6. Capacitatea de organizare şi exercitare de sarcini specifice controluui şi
auditului, din perspectivă informatică, juridică şi fiscală;
C7. Diversificarea şi completarea cunoştinţelor financiare şi conatbile, abordarea
interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a
oferi servicii de consultanţă în domeniul auditului şi controlului agenţilor
economici.
Competenţe transversale
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
CT3. Capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru
propria dezvoltare.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea de competențe informatice în sfera
managementului electronic al informaţiei
7.2 Obiectivele specifice
- dobândirea cunoştinţelor specifice managementului electronic al
informaţiei, exprimate prin cunoașterea, înțelegerea și utilizarea
limbajului specific, precum și prin explicarea și interpretarea
problematicilor tratate;
- formarea abilităţilor de dezvoltare şi de utilizare a aplicaţiilor
informatice în managementul informaţiei;
- formarea abilităţilor de analiză şi interpretare a informaţiei
gestionată de sistemele informatice din entităţi, exprimate prin reflecție
critică și constructivă;
- formarea atitudinilor de dezvoltare continuă a competenţelor
informatice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Fundamente privind managementul electronic al
informaţiei în entităţi
Firma şi mediul economic în societatea cunoaşterii. Informaţia
în administrarea afacerilor. Sistemul informaţional,
componentă strategică a organizaţiei. Evoluţia sistemelor
informatice de gestiune. Managementul sistemelor informatice
2. Instrumente informatice pentru managementul
informaţiei
Instrumente pentru Business Intelligence. Soluţii informatice
integrate tip ERP. Instrumente software pentru managementul
relaţiilor cu clienţii (CRM). Dezvoltarea de tablouri de bord
electronice

Metode de predare
- expunerea
- prelegerea
- explicația
- exemplificarea
- întrebarea
- conversația

Observaţii
NUMĂR DE ORE
4 ore

4 ore

3. Analiza electronică a informaţiei contabile
Alinierea maturităţii pasivelor şi activelor. Structura contului
de profit şi pierdere. Ciclul de conversie a banilor. Structura
fluxului de numerar.
4. Sisteme informatice în finanţele corporative
Costul finanţării versus randamentul investiţiilor.
Managementul investiţiilor pe termen lung. Managementul
creditului comercial
5. Reţele şi comunicaţii pentru afaceri
Tehnologia aplicaţiilor web. Cloud computing. Media socială
ca instrument de business
8.2. Seminar-laborator
1. Instrumente informatice pentru managementul informaţiei
2. Analiza electronică a informaţiei contabile
3. Sisteme informatice în finanţele corporative
4. Reţele şi comunicaţii pentru afaceri
5. Susţinere lucrări de cercetare ştiinţifică

8 ore

8 ore

4 ore

- explicația
- întrebarea
- dezbaterea
- exercițiul
- problematizarea
- studiul de caz
- proiect

4 ore
8 ore
8 ore
2 ore
6 ore
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de
către studenţii programului de studii de masterat „Auditul şi controlul agenţilor economici” de competenţe

informatice în sfera managementului electronic al informaţiei.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare
Probă scrisă și cu
ajutorul calculatorului

Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Organizarea conţinutului
Utilizarea adecvată a aplicaţiilor
informatice
10.5
Verificare pe parcurs, prin verificarea şi
Prezentare orală
Seminar/laborator
notarea proiectului realizat de fiecare
masterand (activitate specifică studiului
individual).
Prezentarea unei lucrări de cercetare
Recenzia lucrării
ştiinţifică
Publicarea unui articol pe tematica
Dovada publicării
disciplinei într-o revistă de specialitate
articolului
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor specifice managementului electronic al informaţiei;
- utilizarea adecvată a aplicaţiilor informatice de management a informaţiei.
10.4 Curs

10.3 Pondere din nota
finală
60%

40%

Participarea la colocviu a masteranzilor este condiţionată de obligaţia de a frecventa activităţile de laborator în proporţie
de 100%. Recuperarea activităţilor de laborator se va face prin prezentarea unui portofoliu de lucrări practice, până la
data colocviului.

Data completării
21.09.2020

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian

Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura titularului de laborator
Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian

Semnătura directorului de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Organizarea conţinutului
Utilizarea adecvată a aplicaţiilor
informatice
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs, prin verificarea şi
notarea proiectului realizat de fiecare
masterand (activitate specifică studiului
individual).
Prezentarea unei lucrări de cercetare
ştiinţifică
Publicarea unui articol pe tematica
disciplinei într-o revistă de specialitate
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor specifice managementului electronic al informaţiei;
- utilizarea adecvată a aplicaţiilor informatice de management a informaţiei.
Data completării
Semnătura titularului de curs
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare
Probă scrisă şi cu
ajutorul
calculatorului

Prezentare orală

10.3 Pondere din
nota finală
60%

40%

Recenzia lucrării
Dovada publicării
articolului

Semnătura titularului de laborator

21.09.2020

c. Evaluare – restanţă
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Organizarea conţinutului
Utilizarea adecvată a aplicaţiilor
informatice
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs, prin verificarea şi
notarea proiectului realizat de fiecare
masterand (activitate specifică studiului
individual).
Prezentarea unei lucrări de cercetare
ştiinţifică
Publicarea unui articol pe tematica
disciplinei într-o revistă de specialitate
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
- expunerea cunoştinţelor specifice managementului electronic al informaţiei;
- utilizarea adecvată a aplicaţiilor informatice de management a informaţiei.
Data completării
Semnătura titularului de curs
10.4 Curs

21.09.2020

10.2 Metode de
evaluare
Probă scrisă şi cu
ajutorul
calculatorului

Prezentare orală

10.3 Pondere din
nota finală
60%

40%

Recenzia lucrării
Dovada publicării
articolului

Semnătura titularului de laborator

