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

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Finanțe-Contabilitate
Contabilitate
Master
Auditul și Controlul Agenților Economici (ACAE)

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Raportarea financiară conform
2.2. Cod disciplină
ACAE12-4
normelor europene şi internaţionale
2.3. Titularul activităţii de curs
Cioca Ionela Cornelia
2.4. Titularul activităţii de seminar
Cioca Ionela Cornelia
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul
II
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul
O
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – 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
3.8 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

160
56
216
8

-

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

2
28
ore
46
56
56
2
-

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

Competenţe transversale

agenților economiciși elaborarea de judecăți de valoare argumentate;
C5. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară
C7. Diversificarea și completarea cunoștiințelor financiare și contabile, abordarea
interdisciplinară a operațiunilor economice în vederea asigurării posibilității de a oferi
servicii de consultanță în domeniul auditului și controlului agenților economici
CT1. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru
rezolvarea de probleme economice specifice auditului și controlului agenților economici
CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare 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
Asimilarea cunoştinţelor teoretice și practice privind modalitatea de întocmire a
disciplinei
situaţiilor financiare individuale şi consolidate în conformitate cu normele
contabile româneşti, europene şi internaţionale.
7.2 Obiectivele specifice
Disciplina urmărește formarea la nivelul masteratului a următoarelor
competenţe cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice:

• Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice și practice în domeniul raportărilor
financiare;
• Dobândirea cunoştinţelor de a analiza poziția financiară și performanțele

întreprinderii și de a participa la elaborarea de direcţii de perfecţionare a
contabilităţii;
• Înţelegerea importanței dezvoltării de raționamente și judecăti de valoare
referitoare la necesitatea și rolul raportarii financiare, pe plan național,
european și internațional;
• Identificarea particularităţile raportărilor financiare la nivelul altor categorii de
entități raportoare (instituții publice, brokeri de asigurare, societăți de asigurare,
ONG-uri, IFN-uri , instituții de credit etc.)

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Generalități privind situațiile financiare anuale

Metode de predare
Prelegere
Conversaţie
2. Situațiile financiare anuale ale entităților patrimoniale conform Prelegere
reglementărilor naționale
Conversaţie

Observaţii
2 ore

3. Situațiile financiare anuale consolidate

Prelegere
Conversaţie

6 ore

4. Situațiile financiare anuale conform standardelor internaționale de Prelegere
raportare financiară
Conversaţie

6 ore

5. Situațiile financiare anuale ale altor tipuri de entități (instituții publice, Prelegere

6 ore

8 ore

societăți de asiguare, IFN-uri, persoane juridice fără scop patrimonial, Conversaţie
instituții de credit)
8.2 Bibliografie
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bis din 4 ianuarie 2016.
xxx Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.
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Seminar-laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor
seminarului şi a modului de lucru.
Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs.

Seminar
organizatoric 2 ore
introductiv – specificarea
obiectivelor seminarului şi
a modului de lucru.

2. Situațiile financiare anuale ale entităților patrimoniale conform Conservație, exemplifcări,
reglementărilor naționale
studiu de caz
3. Situațiile financiare anuale consolidate
Conservație, exemplifcări,
studiu de caz
4. Situațiile financiare conform standardelor internaționale de Conservație, exemplifcări,
raportare financiară
studiu de caz
5. Situațiile financiare anuale ale altor tipuri de entități (instituții Conservație, exemplifcări,
publice, societăți de asiguare, IFN-uri, persoane juridice fără scop studiu de caz
patrimonial, instituții de credit)
8Bibliografie
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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 de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de raportare financiară
necesare viitorilor profesioniști pe piață.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi completă
a cerinţelor subiectelor de
examen

Proba scrisă în cadrul examenului
60%

1. Verificare pe parcurs, prin Metoda practică
Prezentări orale
verificarea și notarea
proiectului realizat de fiecare Participarea la studiile de caz discutate
masterand (activitate
specifică studiului
individual).
sau
2. Publicarea unui articol (pe
temele specifice acestui curs)
într-o revistă de specialitate

10.3
Pondere din
nota finală

40%

Dovada publicării articolului

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5
- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele de raportare financiară prezentate;
-dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin jumătate dintre
instrumentele specifice raportării financiare descrise
Data completării

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Cioca Ionela Cornelia

Semnătura titularului de seminar
Lector univ.dr. Cioca Ionela Cornelia

Semnătura director de departament
Lector univ.dr. Cioca Ionela Cornelia

