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Programul de masterat Contabilitate, Fiscalitate și Audit este o continuare a programului de licență
Contabilitate și Informatică de Gestiune și oferă un plan de studii modern, permițând dezvoltarea
profesională a absolvenților de licență. Acest program de studii își propune formarea unor specialiști bine
pregătiți, cu o personalitate puternică, capabili să dezvolte abilități de sintetizare și interpretare a
informațiilor financiar-contabile în vederea aprecierii poziției financiare și a performanțelor entităților
economice. Absolvenții programului pot fi angajați în domeniul contabilității, fiscalității și auditului
financiar contabil.
Disciplinele cuprinse în program permit vizarea următoarele ocupații profesionale:
 Expert contabil – verificator
 Consilier / expert / inspector / referent / economist
în gestiunea economică
 Revizor contabil
 Lichidator
 Controlor de gestiune
 Auditor financiar
 Referent de specialitate financiar – contabilitate
 Director economic
 Auditor intern / Auditor intern în sectorul public
 Cercetător în gestiune, contabilitate, control
 Administrator credite
financiar
 Analist preț de revenire / costuri

Cercetător economist în gestiunea economică
 Cenzor
 Asistent de cercetare în gestiune, contabilitate,
 Comisar Garda Financiară
control financiar
 Consilier financiar bancar

Contabil-șef
 Consultant bugetar
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Competențele generale care se dobândesc în cadrul acestui program de studii masterale sunt:
•
•
•
•
•
•

Capacitatea de analiză, interpretare și aplicare a reglementărilor legale din economia națională și
internațională cu incidență patrimonială
Aplicarea tehnicilor de evidență financiar-contabilă prin utilizarea cunoștințelor teoretice și a
deprinderilor practice
Efectuarea de lucrări privind întocmirea, prezentarea, evaluarea și diagnosticarea patrimoniului
entității economice pe baza situațiilor financiare
Utilizarea unor judecăți de valoare în aplicarea tehnicilor specifice misiunilor de audit financiar cu
scopul îmbunătățirii calității informației
Implementarea, utilizarea și dezvoltarea, sistemelor informatice în domeniul financiar-contabil și
de gestiune
Realizarea de expertize contabile de mare amploare, elaborarea de sinteze operaționale, rapoarte și
studii complexe

