DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI AUDIT

DISCIPLINE OPȚIONALE
OFERITE LA NIVEL LICENȚĂ PENTRU
TOATE SPECIALIZĂRILE

Cuprins
•

CONTABILITATE
COMERCIALĂ

Semestru de studiu: 4

•

CONTABILITATE
MANAGERIALĂ

Semestru de studiu: 4

•

CONTABILITATE
APLICATĂ

Semestru de studiu: 4

•

CONTABILITATE
MANAGERIALĂ

Semestru de studiu: 4

•

EVALUAREA
AFACERILOR

Semestru de studiu: 5

•

EVALUAREA
AFACERILOR

Semestru de studiu: 5

•

CONTABILITATEA
ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR
Semestru de studiu: 5

•

CONTABILITATEA
ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR
Semestru de studiu: 5

•

CONTABILITATEA
INSTITUŢIILOR DE CREDIT
Semestru de studiu: 5

•

CONTABILITATE
ÎN AGRICULTURĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Semestru de studiu: 5

•

CONTABILITATE
ÎN AGRICULTURĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Semestru de studiu: 5

•

CONTROL ȘI AUDIT
FINANCIAR
Semestru de studiu: 6

•

CONTROL ȘI
AUDIT FINANCIAR

Semestru de studiu: 6

•

CONTABILITATEA
INSTITUTIILOR FINANCIARE NEBANCARE
Semestru de studiu: 6

•

SISTEME
CONTABILE COMPARATE
Semestru de studiu: 6

•

CONTABILITATE
APROFUNDATĂ

Semestru de studiu: 6

•

CONTABILITATE
APROFUNDATĂ

Semestru de studiu: 6

•

DEONTOLOGIE
CONTABILĂ

Semestru de studiu: 6

•
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Semestru de studiu: 4

•
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BUSINESS
VALUATION

Semestru de studiu: 5

•
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BUSINESS
VALUATION

Semestru de studiu: 5

•
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ACCOUNTING FOR
ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
Semestru de studiu: 5

•
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ACCOUNTING IN
AGRICULTURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Semestru de studiu: 5

•
pagina 9

ACCOUNTING OF
CREDIT INSTITUTIONS
Semestru de studiu: 5

•
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APPLIED
ACCOUNTING

Semestru de studiu: 6

•
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ACCOUNTING
DEONTOLOGY

Semestru de studiu: 6

•
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ACCOUNTING OF
FINANCIAL NON-BANKING INSTITUTIONS
Semestru de studiu: 6

•
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FINANCIAL CONTROL
AND AUDIT
Semestru de studiu: 6

•
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FINANCIAL CONTROL
AND AUDIT
Semestru de studiu: 6

•
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COMPARATIVE
ACCOUNTING SYSTEMS
Semestru de studiu: 6

•
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COMPTABILITÉ DES
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Semestru de studiu: 5

•
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SYSTÈMES
COMPTABLES COMPARÉS
Semestru de studiu: 6

•
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COMPTABILITÉ DANS L’AGRICULTURE ET PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Semestru de studiu: 5

•
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MANAGERIAL
ACCOUNTING

Semestru de studiu: 4

•
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MANAGERIAL
ACCOUNTING

LA COMPTABILITÉ DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON BANCAIRES
Semestru de studiu: 6
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
comercială
Cod disciplina: EMR0521
Credite: 6
Titular de curs: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: lucia.podoaba@econ.ubbcluj.ro
Birou: 223

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 A - Folosirea cunoştiinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea informaţiilor contabile din documentele
cest curs practic asigură studenților următoarele competențe profesionale:

justificative şi situaţiile financiar-contabile, pentru formularea deciziilor concrete asociate firmelor comerciale;
- Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi evaluării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ exterior în special;
- Evaluarea şi alegerea alternativei strategice optime ținând cont de factorii care influenţează realizarea operaţiilor în
unităţile comerciale;
- Folosirea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea fluxurilor și a tehnicilor de comercializare din
domeniul comerţului internaţional;
- Identificarea indicatorilor de eficienţă economico-financiară stabiliţi pe baza informaţiilor contabile, pe fondul conturării fluxurilor de numerar necesar susţinerii activităţilor derulate în domeniul comerţului

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Familiarizarea studentilor cu abordări contabile şi fiscale specifice
comerţului internaţional,
în condiţiile riscurilor
ce decurg din aspectele
menţinerii continuităţii
activităţilor companiilor

2.

Conturarea şi cristalizarea abilităţilor
necesare pentru
coordonarea activităţilor
în domeniul contabil şi

fiscal specific comerţului
internaţional, cu accent pe
partea practică

3.

Fundamentarea bazei
ştiinţifice a masteranzilor pentru formarea
unui raţionament profesional autentic

4.

Dezvoltarea capacităţii
masterandului de a
înţelege activitatea
practică a unei firme din

domeniul comerţului
internaţional

5.
6.

Crearea de condiţii
permisive studiului
individual al masterandului
Implicarea studenţilor
în activitatea de cercetare ştiinţifică corespunzătoare

MODUL DE DERULARE A CURSULUI

vor avea la dispoziție o carte cu noțiunile teoretice și problemele practice specifice firmelor comerciale ce
TERE
2013S tudenții
ANTREPRENORIAT
SCOALA
POST
DOCTORALA
derulează activități de comerț
exterior. Noutățile legislative specifice vor fi transmise
studenților
prin poșta
electronică.
Studenții împreună cu profesorul vor realiza o vizită la o companie comercială ce derulează activități de comerț exterior,
în scopul unei mai bune înțelegeri practice a cunoștințelor teoretice dobândite la acest curs.

MODALITATE DE EVALUARE



S

tudenții vor realiza un referat (singuri sau în echipă) pe temele enunțate la începutul cursurilor de la aceasta disciplină.
Acest referat, în care studenții vor folosi și cunoștințele dobândite la alte discipline economice, va fi susținut la seminar
și notat. Pe lângă referat, studenții vor avea un examen scris, ocazie cu care vor rezolva o problemă practică.

PROGRAMUL DE STUDII: MRAI
AN DE STUDIU: 2
SEMESTRU DE STUDIU: 4

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
managerială
Cod disciplina: ELR0040
Credite: 4
Titular de curs: Conferenţiar dr. Achim Sorin Adrian
Titular de seminar: Lector. dr. Fülöp Melinda Timea

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: sorin.achim@econ.ubbcluj.ro
Birou: 227

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 Î tabil. Astfel contabilitatea managerială capătă o importanță tot mai mare în cadrul entităților economice. Cursul de

n actualul context economic managerii devin tot mai interesați de informațiile analitice din domeniul financiar con-

Contabilitate managerială este structurat pe următoarele paliere: noțiuni teoretice ale contabilității manageriale, problematica costurilor, comportamentul și calculația costurilor, aspecte referitoare la bugetele la nivel de entitate precum și cele
referitoare la informațiile necesare elaborării analizelor economico-financiare în funcție de necesități. Cursul este inclus
în acreditarea oferită de către Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) respectiv Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA).

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Să formeze abilităţile
necesare pentru recunoaşterea, evaluarea şi
prezentarea informaţiilor
contabile în scopul prezentării performanţelor
unei entităţi economice

2.

Să aprofundeze baza
ştiinţifică a studenţilor
pentru dezvoltarea
unui raţionament profesional autentic

3.

Să creeze condiţiile
care să permită studenţilor aprofundarea
cunoştinţelor despre elaborarea bugetelor, calculația costurilor și analiza
performanțelor în cadrul
unei entități

4.

Să creeze un bagaj teoretico-metodologic în
vederea sistematizării
informaţiilor contabile în
situaţii de sinteză utilizate
în asistarea procesului

decizional

5.
6.

Să incite studenţii
la implicarea lor în
activitatea de cercetare
ştiinţifică contabilă
Să permită dezvoltarea
capacităţii studenţilor
de a implementa
sistemul de bugete în
cadrul activităţii practice a
entităţilor economice

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile și seminariile sunt interactive, bazate pe discuții, analiză și exemplificarea aspectelor teoretice necesare precum
și rezolvarea studiilor de caz propuse. Sunt încurajate (fără a fi obligatorii) atât lucrul în echipă, prin oferirea unor
teme suplimentare de rezolvat pe echipe cât și activitatea de cercetare prin elaborarea de către studenți a unor referate pe
teme specifice. De asemenea sunt organizate diferite concursuri (fără a fi obligatorii) pe teme din domeniul contabilității
manageriale.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

MODALITATE DE EVALUARE



N

ota finală va fi calculată după următorul algoritm: 20% activitate la seminar + 30% notă lucrare scrisă în cursul semestrului(„parțial”) + 50% notă lucrare scrisă în presesiune.

PROGRAMUL DE STUDII: ECTS, FB, MG, MK
AN DE STUDIU: 2
SEMESTRU DE STUDIU: 4

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
aplicată
Cod disciplina: ELR0041
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Alexandra Muțiu
Titular de seminar: Lector dr. Vasile Cardoș

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: alexandra.mutiu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 254

DESCRIEREA CURSULUI

 D cuitului lor precum si a operatiunilor economico-financiare. Disciplina este centrata pe lucrul cu documente contabile
isciplina isi propune familiarizarea studentilor cu munca de contabilitate efectiva, intelegerea documentelor si a cir-

si lucrul intr-un soft de contabilitate. In plus, studentii intocmesc politici contabile, identifica modelul de business al unei
companii si dezvolta abilitati in citirea si interpretarea balantei de verificare.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

Intelegerea fluxului
documentelor intr-o
companie.

3.
4.

Dezvoltarea abilitatilor
de a lucra cu softuri de
contabilitate.

Efectuarea inregistrarilor contabile in baza
documentelor justificative.

Intelegerea modelului
de business al unei
companii.

5.
6.

Citirea si interpretarea
datelor din balanta de
verificare.
Intocmirea declaratiilor
fiscale ale unei companii.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile si seminariile sunt interactive, bazate in totalitate pe apectele practice ale contabilitatii. In cadrul cursului,
studentii vor analiza diverse spete si studii de caz in scopul intelegerii modului in care se conduce si organzieaza contabilitatea unei companii. In cadrul seminariilor, studentii vor lucra cu documente contabile si cu un soft de contabilitate.

MODALITATE DE EVALUARE



C
E

riteriile de evaluare sunt:
- evaluare pe parcursul semestrului - 10% din nota finală
- examen scris pe parcursul semestrului - 40% din nota finală
- examen scris în cadrul sesiunii - 50% din nota finală

valuarea pe parcursul semestrului are în vedere modul de participare a studenților la activitățile de seminar.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 2
SEMESTRU DE STUDIU: 4

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
managerială
Cod disciplina: ELR0040
Credite: 3
Titular de curs: Conferenţiar dr. Achim Sorin Adrian
Titular de seminar: Lector. dr. Fülöp Melinda Timea

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: sorin.achim@econ.ubbcluj.ro
Birou: 227

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 Î tabil. Astfel contabilitatea managerială capătă o importanță tot mai mare în cadrul entităților economice. Cursul de

n actualul context economic managerii devin tot mai interesați de informațiile analitice din domeniul financiar con-

Contabilitate managerială este structurat pe următoarele paliere: noțiuni teoretice ale contabilității manageriale, problematica costurilor, comportamentul și calculația costurilor, aspecte referitoare la bugetele la nivel de entitate precum și cele
referitoare la informațiile necesare elaborării analizelor economico-financiare în funcție de necesități. Cursul este inclus
în acreditarea oferită de către Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) respectiv Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA).

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

3.

2.

4.

Să formeze abilităţile
necesare pentru recunoaşterea, evaluarea şi
prezentarea informaţiilor
contabile în scopul prezentării performanţelor
unei entităţi economice

Să aprofundeze baza
ştiinţifică a studenţilor
pentru dezvoltarea
unui raţionament profesional autentic

Să creeze condiţiile
care să permită studenţilor aprofundarea
cunoştinţelor despre elaborarea bugetelor, calculația costurilor și analiza
performanțelor în cadrul
unei entități

Să creeze un bagaj teoretico-metodologic în
vederea sistematizării
informaţiilor contabile în
situaţii de sinteză utilizate

în asistarea procesului
decizional

5.
6.

Să incite studenţii
la implicarea lor în
activitatea de cercetare
ştiinţifică contabilă
Să permită dezvoltarea
capacităţii studenţilor
de a implementa
sistemul de bugete în
cadrul activităţii practice a
entităţilor economice

MODUL DE DERULARE A CURSULUI

caz propuse. Sunt încurajate (fără a fi obligatorii)
atât lucrul în POST
echipă, prin
oferirea unor
TERE
2013C și rezolvarea studiilor deANTREPRENORIAT
SCOALA
DOCTORALA
ursurile și seminariile sunt interactive, bazate pe discuții, analiza și exemplificarea aspectelor teoretice necesare precum

teme suplimentare de rezolvat pe echipe cât și activitatea de cercetare prin elaborarea de către studenți a unor referate pe
teme specifice. De asemenea sunt organizate diferite concursuri (fără a fi obligatorii) pe teme din domeniul contabilității
manageriale.

MODALITATE DE EVALUARE



N

ota finală va fi calculată după următorul algoritm: 20% activitate la seminar + 30% notă lucrare scrisă în cursul semestrului(„parțial”) + 50% notă lucrare scrisă în presesiune.

PROGRAMUL DE STUDII: EAI, EAM, IE
AN DE STUDIU: 2
SEMESTRU DE STUDIU: 4

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Evaluarea
afacerilor
Cod disciplina: ELR0052
Credite: 3
Titular de curs: Profesor dr. Deaconu Adela
Titular de seminar: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Dan Dacian

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: adela.deaconu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 222

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 Î şi a modalităţilor practice de evaluare a unei întreprinderi (afaceri).
nsuşirea

conceptelor,

metodelor

şi

procedurilor

specifice,

precum

şi

a

reglementărilor

profesionale

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Iniţierea privind diagnosticarea mediului
economic şi a activităţii
întreprinderii (afacerii),
elaborarea ipotezelor şi a
scenariilor de evoluţie a
activităţii sale

2.

Aplicarea cunoştinţelor
dobândite în cadrul
disciplinelor de con-

tabilitate, analiză financiară, drept, matematică
financiară, management/
marketing și etică în
afaceri

3.

Familiarizarea cu abordările (metodologia)
de evaluarea a afacerii (cost, venit și piață),
respectiv cu reconcilierea

valorilor obținute

4.

Facilitarea accesului
la profesia de evaluator de întreprinderi
prin corelarea învățării cu
cerințele standardelor și
ghidurilor profesionale

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursul se derulează interactiv, cu utilizarea videoproiectorului, cu discutarea tematicii cursului și insistarea pe elementele cheie, cu oferirea de exemple, respectiv cu comentarea unor studii de caz rezolvate. Seminarul vizează utilizarea
caietului de aplicații practice care conține studii de caz rezolvate, respectiv nerezolvate, rezolvarea și comentarea, independentă ori pe echipe.

MODALITATE DE EVALUARE



E

valuarea performanței studenților se realizează prin: (1) o evaluare intermediară (opțională) constând în rezolvarea și
comentarea unui studiu de caz pe baza materialelor bibliografice disponibile, proiect realizat în echipă, pe teme stabilite
de către profesor (40% din notă); (2) evaluarea participării active la seminar (20% din notă): (3) examen scris cu subiecte
tip grilă și aplicații practice (40%).

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: EAI, MG, SPM
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Evaluarea
afacerilor
Cod disciplina: ELR0052
Credite: 4
Titular de curs: Profesor dr. Deaconu Adela
Titular de seminar: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Dan Dacian

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: adela.deaconu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 222

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 Î practice de evaluare a unei întreprinderi (afaceri).

nsuşirea conceptelor, metodelor şi procedurilor specifice, precum şi a reglementărilor profesionale şi a modalităţilor

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Iniţierea privind diagnosticarea mediului
economic şi a activităţii
întreprinderii (afacerii),
elaborarea ipotezelor şi a
scenariilor de evoluţie a
activităţii sale

2.

Aplicarea cunoştinţelor
dobândite în cadrul
disciplinelor de con-

tabilitate, analiză financiară, drept, matematică
financiară, management/
marketing și etică în
afaceri

3.

Familiarizarea cu abordările (metodologia)
de evaluarea a afacerii (cost, venit și piață),
respectiv cu reconcilierea

valorilor obținute

4.

Facilitarea accesului
la profesia de evaluator de întreprinderi
prin corelarea învățării cu
cerințele standardelor și
ghidurilor profesionale

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursul se derulează interactiv, cu utilizarea videoproiectorului, cu discutarea tematicii cursului și insistarea pe elementele cheie, cu oferirea de exemple, respectiv cu comentarea unor studii de caz rezolvate. Seminarul vizează utilizarea
caietului de aplicații practice care conține studii de caz rezolvate, respectiv nerezolvate, rezolvarea și comentarea, independentă ori pe echipe.

MODALITATE DE EVALUARE



E

valuarea performanței studenților se realizează prin: (1) o evaluare intermediară (opțională) constând în rezolvarea și
comentarea unui studiu de caz pe baza materialelor bibliografice disponibile, proiect realizat în echipă, pe teme stabilite
de către profesor (40% din notă); (2) evaluarea participării active la seminar (20% din notă): (3) examen scris cu subiecte
tip grilă și aplicații practice (40%).

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: ECTS, FB, IE, MK
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină

pagina 8

UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitatea
asociațiilor și fundațiilor
Cod disciplina: ELR0284
Titular de curs: —
Titular de seminar: —

Credite: 4

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: —
Birou: —

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 O prin creșterea responsabilității sociale. Contabilitatea Asociațiilor și Fundațiilor reprezintă un segment de nișă a conrganizatiile non-profit încep să câștige tot mai mult teren în România, odată cu dezvoltarea economică a țării cât și

tabilității, al cărei rol este de a familiariza studenții cu particularitățile contabile, fiscale și juridice ale acestui domeniu.
Cursul este dezvoltat pe trei mari paliere: palierul contabil, unde se analizează: modul de înregistrare în contabilitate
a tranzacțiilor economice, înțelegerea situațiilor financiare și analiza indicatorilor financiari și non-financiari; palierul
juridic, unde se studiază modul de înființare al asociațiilor și fundațiilor și palierul fiscal, în cadrul căruia sunt studiate
principalele impozite și taxe ce pot afecta activitatea organizațiilor non-profit.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.
3.

Învățarea particularităților contabile a
asociațiilor non-profit
Învățarea particularităților fiscale ale asociațiilor și fundațiilor
Învățarea particularităților juridice ale asociațiilor și fundațiilor

4.
5.

Analiza și înțelegerea
rapoartelor financiare ale asociațiilor și
fundațiilor
Dezvoltarea abilităților de înțelegere
a diverselor tipuri de
tranzacții economice

6.
7.

Deschiderea orizontului de înțelegere a sferei
non- economice
Dezvoltarea abilităților
de comunicare, lucru în
echipa, analiza holistică

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C
A

ursurile și seminariile sunt interactive, bazate pe discuții, analiza studiilor de caz și a spețelor practice. Studenții sunt
încurajați să abordeze o atitudine deschisă și să comunice în cel mai bun mod posibil.

tât cursul cât și seminarul necesită parcurgerea de către studenți a materialelor săptămânale date ca bibliografie. Această
modalitate oferă studenților ocazia de a insista la curs și seminar pe aprofundarea elementelor sensibile sau mai greu
de înțeles. Mai mult, acest format permite abordarea, prin discuții și dezbateri, a unor teme variate în cadrul întâlnirilor.

MODALITATE DE EVALUARE

TERE 2013



C
-

ANTREPRENORIAT

riteriile de evaluare sunt:

SCOALA POST DOCTORALA

80% din nota finală este reprezentată de examenul scris;
20% din nota finală se obține prin participare activă la curs și seminar.

S

tudenții pot obține maximul de punctaj pentru participare activă dacă ei au participat efectiv la cel puțin 5 întâlniri
din total. Participarea activă presupune ca studenții să ia parte la activitățile derulate pe parcursul întâlnirilor și să
pregătească subiectele cerute pentru curs și seminar.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitatea
asociațiilor și fundațiilor
Cod disciplina: ELR0284
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Sorin Adrian Achim
Titular de seminar: Conferențiar dr. Sorin Adrian Achim

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: sorin.achim@econ.ubbcluj.ro
Birou: 227

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 O prin creșterea responsabilității sociale. Contabilitatea Asociațiilor și Fundațiilor reprezintă un segment de nișă a conrganizatiile non-profit încep să câștige tot mai mult teren în România, odată cu dezvoltarea economică a țării cât și

tabilității, al cărei rol este de a familiariza studenții cu particularitățile contabile, fiscale și juridice ale acestui domeniu.
Cursul este dezvoltat pe trei mari paliere: palierul contabil, unde se analizează: modul de înregistrare în contabilitate
a tranzacțiilor economice, înțelegerea situațiilor financiare și analiza indicatorilor financiari și non-financiari; palierul
juridic, unde se studiază modul de înființare al asociațiilor și fundațiilor și palierul fiscal, în cadrul căruia sunt studiate
principalele impozite și taxe ce pot afecta activitatea organizațiilor non-profit.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.
3.

Învățarea particularităților contabile a
asociațiilor non-profit
Învățarea particularităților fiscale ale asociațiilor și fundațiilor
Învățarea particularităților juridice ale asociațiilor și fundațiilor

4.
5.

Analiza și înțelegerea
rapoartelor financiare ale asociațiilor și
fundațiilor
Dezvoltarea abilităților de înțelegere
a diverselor tipuri de
tranzacții economice

6.
7.

Deschiderea orizontului de înțelegere a sferei
non- economice
Dezvoltarea abilităților
de comunicare, lucru în
echipa, analiza holistică

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C
A

ursurile și seminariile sunt interactive, bazate pe discuții, analiza studiilor de caz și a spețelor practice. Studenții sunt
încurajați să abordeze o atitudine deschisă și să comunice în cel mai bun mod posibil.

tât cursul cât și seminarul necesită parcurgerea de către studenți a materialelor săptămânale date ca bibliografie. Această
modalitate oferă studenților ocazia de a insista la curs și seminar pe aprofundarea elementelor sensibile sau mai greu
de înțeles. Mai mult, acest format permite abordarea, prin discuții și dezbateri, a unor teme variate în cadrul întâlnirilor.

MODALITATE DE EVALUARE

TERE 2013



C
-

ANTREPRENORIAT

riteriile de evaluare sunt:

SCOALA POST DOCTORALA

80% din nota finală este reprezentată de examenul scris;
20% din nota finală se obține prin participare activă la curs și seminar.

S

tudenții pot obține maximul de punctaj pentru participare activă dacă ei au participat efectiv la cel puțin 5 întâlniri
din total. Participarea activă presupune ca studenții să ia parte la activitățile derulate pe parcursul întâlnirilor și să
pregătească subiectele cerute pentru curs și seminar.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG SIGHET
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitatea
instituţiilor de credit
Cod disciplina: ELR0047
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr.Ştefănescu Cristina Alexandrina
Titular de seminar: Conferențiar dr.Ştefănescu Cristina Alexandrina

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: cristina.palfi@econ.ubbcluj.ro
Birou: 256

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 S economic mondial. Sarcinile contabilităţii bancare sunt indisolubil legate de specificul activităţii desfăşurate de acest

istemul bancar reprezintă un segment indispensabil al ansamblului economic al oricărui stat, respectiv al ansamblului

segment organizatoric al economiei. Principalele operaţiuni ale băncilor constă în atragerea şi plasarea banilor existenţi
pe canalele de circulaţie, adică „comerţul cu bani”, sarcina contabilităţii bancare fiind de a reflecta toate aceste operaţiuni.
Cursul combină elemente teoretice din reglementările naţionale şi internaţionale specifice domeniului cu aspecte practice
de evidenţă contabilă specifice instituţiilor de credit (surse financiare plasate/atrase în relaţia cu clientela pe piaţa interbancară; operaţiuni cu titluri; operaţiuni în valută etc.).

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Deschiderea orizontului
de înţelegere a activităţii
unei instituţii de credit
în contextul unei economiei reale

2.

Dezvoltarea abilităţilor
de aprofundare a
diverselor tipuri de
tranzacţii economice
specifice domeniului

financiar-bancar

3.
4.

Învăţarea particularităţilor contabile ale
instituţiilor bancare

Analiza şi înţelegerea
rapoartelor financiare
ale instituţiilor de
credit

5.
6.

Formarea unui raţionament profesional autentic, specific domeniului
financiar-bancar
Incitarea la implicarea
în activităţi desfăşurate
în echipă şi dezvoltarea
abilităţilor de analiză şi
comunicare

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile şi seminariile sunt interactive, bazate pe dezbateri ale elementelor teoretice prezentate, analiza aspectelor practice şi rezolvarea studiilor de caz. Studenţii sunt încurajaţi spre aplicarea unui raţionament profesional autentic în
rezolvarea aplicaţiilor practice cu ocazia rezolvării acestora atât pe parcursul seminarului, cât şi în cadrul temelor propuse
pentru studiu individual. Capacitatea de argumentare este profund apreciată, iar adoptarea unei atitudini deschise spre
comunicare, precum şi activităţile în echipă sunt puternic încurajate.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

MODALITATE DE EVALUARE



C

riteriile de evaluare sunt:
- 70% din nota finală este reprezentată de examenul scris;
- 30% din nota finală se obţine prin participarea activă la seminar şi curs.

S

tudenţii vor fi notaţi pe parcursul semestrului atunci când rezolvă aplicaţii practice (individual/în echipe) sau când
participă activ şi constructiv la dezbateri răspunzând întrebărilor din adresate de cadrul didactic sau când pregătesc
temele cerute spre rezolvare în seminarul precedent.

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
în agricultură și protecția mediului
Cod disciplina: ELR0277
Credite: 4
Titular de curs: Lector dr. Ienciu Ionel Alin
Titular de seminar: Lector dr. Ienciu Ionel Alin

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: alin.ienciu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 C ricole și a cheltuielilor privind protecția mediului.

ursul urmăreste aprofundarea și aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare contabilă specifice activităților ag-

Competențe urmărite
• Înregistrarea operațiilor financiar-contabile la nivelul entităţilor care activează în agricultură
• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii financiare şi de gestiune pentru
entitățile care operează în domeniul agricol
• Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor către diferite organisme precum şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni şi evaluări economice pentru entitățile care operează în agricultură
• Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor și provizioanelor aferente protecției mediului
• Utilizarea programelor/softurilor de evidență contabilă pentru înregistrarea operațiilor specifice entităților care
operează în agricultură
OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Să dezvolte abilităţile
studenţilor de a înregistra în evidențele financiar contabile operațiuni
specifice domeniului
agricol

2.

Utilizarea de către studenţi a softurilor contabile în cazul entităților

care activează în domeniul
agricol

3.

Formarea abilităţilor
necesare pentru înţelegerea modificărilor financiar contabile în cazul
investițiilor și cheltuielilor
privind protecția mediului

4.

Dezvoltarea capacităţii studentului de a
înţelege complexitatea
activităţii financiar contabile în cazul entităților
care activează în agricultură

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



P

rezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toți studenţii.
La începutul fiecărui seminar, studenții trebuie să prezinte la solicitarea cadrului didactic tema primită în seminarul/
seminarele precedent(e).
Pe parcursul desfășurării seminarelor, studenții trebuie să dea curs solicitărilor cadrului didactic de a rezolva aplicații practice (atât la tablă cât și în bancă) respectiv de a răspunde la întrebări legate de materie.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

MODALITATE DE EVALUARE



U

n examen final în sesiunea ordinară. Examenul constă în rezolvări de aplicații practice și teoretice. Studenții vor fi
notați pe parcursul semestrului atunci când rezolvă aplicații practice (la tablă), când participă activ și constructiv la
dezbateri răspunzând întrebărilor din materie/legislație adresate de cadrul didactic precum și separat pentru prezentarea
temelor primite spre rezolvare în seminarul/seminarele precedente.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG, CIG SIGHET
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
în agricultură și protecția mediului
Cod disciplina: ELR0277
Credite: 3
Titular de curs: Lector dr. Ienciu Ionel Alin
Titular de seminar: Lector dr. Ienciu Ionel Alin

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: alin.ienciu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 C ricole și a cheltuielilor privind protecția mediului.

ursul urmăreste aprofundarea și aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare contabilă specifice activităților ag-

Competențe urmărite
• Înregistrarea operațiilor financiar-contabile la nivelul entităţilor care activează în agricultură;
• Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii financiare şi de gestiune pentru
entitățile care operează în domeniul agricol;
• Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor către diferite organisme precum şi efectuarea de analize, sinteze, previziuni şi evaluări economice pentru entitățile care operează în agricultură;
• Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor și provizioanelor aferente protecției mediului;
• Utilizarea programelor/softurilor de evidență contabilă pentru înregistrarea operațiilor specifice entităților care
operează în agricultură;
OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Să dezvolte abilităţile
studenţilor de a înregistra în evidențele financiar contabile operațiuni
specifice domeniului
agricol.

2.

Utilizarea de către studenţi a softurilor contabile în cazul entităților

care activează în domeniul
agricol.

3.

Formarea abilităţilor
necesare pentru înţelegerea modificărilor
financiar contabile în
cazul investițiilor și cheltuielilor privind protecția
mediului.

4.

Dezvoltarea capacităţii studentului de a
înţelege complexitatea
activităţii financiar contabile în cazul entităților
care activează în agricultură.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



P

rezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toți studenţii.
La începutul fiecărui seminar, studenții trebuie să prezinte la solicitarea cadrului didactic tema primită în seminarul/
seminarele precedent(e).
Pe parcursul desfășurării seminarelor, studenții trebuie să dea curs solicitărilor cadrului didactic de a rezolva aplicații
practice (atât la tablă cât și în bancă) respectiv de a răspunde la întrebări legate de materie.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

MODALITATE DE EVALUARE



U

n examen final în sesiunea ordinară. Examenul constă în rezolvări de aplicații practice și teoretice. Studenții vor fi
notați pe parcursul semestrului atunci când rezolvă aplicații practice (la tablă), când participă activ și constructiv la
dezbateri răspunzând întrebărilor din materie/legislație adresate de cadrul didactic precum și separat pentru prezentarea
temelor primite spre rezolvare în seminarul/seminarele precedente.

PROGRAMUL DE STUDII: EAM
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Control și audit
financiar
Cod disciplina: ELR0131
Credite: 3
Titular de curs: Conferențiar dr. Groşanu Adrian
Titular de seminar: Lector. dr. Fülöp Melinda Timea

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: adrian.grosanu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 256

DESCRIEREA CURSULUI

 O abilităţile și atitudinile necesare în vederea înțelegerea rolului controlului și auditului financiar în cadrul unei entități

biectivul general al disciplinei „Control și audit financiar” este ca studenții să dezvolte și să aprofundeze cunoștințele,

economice

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

Familiarizarea cu
noțiunile caracteristice
generale ale controlului
și auditului financiar

Înțelegerea și aplicarea
procedurilor specifice
controlului financiar și
auditului financiar în cad-

rul unei entități, inclusiv
exprimarea unei opinii și
întocmirea raportului de
audit

3.

Formarea abilităţilor
necesare pentru interpretarea și analiza
pertinentă a unor situaţii

specifice, rapoarte, etc.,
pe baza normelor legale
și a raționamentului
profesional

4.

Implicarea studenților
în activitatea de
cercetare ştiinţifică
contabilă și fiscală

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursul presupune atât întâlniri față în față cât și muncă individuală. În cadrul fiecărei întâlniri studenții sunt stimulați
să aibă o gândire critică atât prin studiile de caz supuse analizei, prin întrebările adresate de cadrul didactic dar și prin
întrebările pe care studentul le adresează colegilor și cadrului didactic. Încurajăm participarea activă a studenţilor prin
problematizarea informaţiilor prezentate, implicarea în activităţi de grup, proiecte de cercetare, rezolvarea unor situaţii
concrete propuse sau rezultate din discuţii, studii de caz

MODALITATE DE EVALUARE



E

valuarea studenților se face prin susținerea unui examen scris care are două componente: un examen parțial, din prima
parte a disciplinei (control financiar) și un al examen parțial, din a doua parte a disciplinei (audit financiar). În cazul
în care studentul nu se poate prezenta la primul examen parțial sau nota obinută nu corespunde așteptărilor sale, la data
programării examenului va susține un test complet din toată disciplina. De asemenea, studenții vor fi notați pe parcursul
semestrului atunci când rezolvă aplicații practice, când participă activ și constructiv la dezbateri răspunzând întrebărilor
din disciplină/legislație adresate de cadrul didactic precum și separat pentru prezentarea temelor primite spre rezolvare

TERE 2013

PROGRAMUL DE STUDII: IE, MG

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Control și
audit financiar
Cod disciplina: ELR0131
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Groşanu Adrian
Titular de seminar: Lector. dr. Fülöp Melinda Timea

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: adrian.grosanu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 256

DESCRIEREA CURSULUI

 O abilităţile și atitudinile necesare în vederea înțelegerea rolului controlului și auditului financiar în cadrul unei entități

biectivul general al disciplinei „Control și audit financiar” este ca studenții să dezvolte și să aprofundeze cunoștințele,

economice

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

Familiarizarea cu
noțiunile caracteristice
generale ale controlului
și auditului financiar

Înțelegerea și aplicarea
procedurilor specifice
controlului financiar și
auditului financiar în cadrul unei entități, inclusiv
exprimarea unei opinii și

întocmirea raportului de
audit

3.

Formarea abilităţilor
necesare pentru interpretarea și analiza
pertinentă a unor situaţii
specifice, rapoarte, etc.,
pe baza normelor legale și
a raționamentului professional

4.

Implicarea studenților
în activitatea de
cercetare ştiinţifică
contabilă și fiscală

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursul presupune atât întâlniri față în față cât și muncă individuală.În cadrul fiecărei întâlniri studenții sunt stimulați
să aibă o gândire critică atât prin studiile de caz supuse analizei, prin întrebările adresate de cadrul didactic dar și prin
întrebările pe care studentul le adresează colegilor și cadrului didactic. Încurajăm participarea activă a studenţilor prin
problematizarea informaţiilor prezentate, implicarea în activităţi de grup, proiecte de cercetare, rezolvarea unor situaţii
concrete propuse sau rezultate din discuţii, studii de caz

MODALITATE DE EVALUARE



E

valuarea studenților se face prin susținerea unui examen scris care are două componente: un examen parțial, din prima
parte a disciplinei (control financiar) și un al examen parțial, din a doua parte a disciplinei (audit financiar). În cazul
în care studentul nu se poate prezenta la primul examen parțial sau nota obinută nu corespunde așteptărilor sale, la data
programării examenului va susține un test complet din toată disciplina. De asemenea, studenții vor fi notați pe parcursul
semestrului atunci când rezolvă aplicații practice, când participă activ și constructiv la dezbateri răspunzând întrebărilor
din disciplină/legislație adresate de cadrul didactic precum și separat pentru prezentarea temelor primite spre rezolvare

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: EAM, ECTS, FB, MK
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină

pagina 15

UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitatea
institutiilor financiare nebancare
Cod disciplina: ELR0286
Credite: 4
Titular de curs: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: lpodoaba@econ.ubbcluj.ro
Birou: sala 223 etaj 2 FSEGA Cluj

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 C predate în limba româna, pentru ca, la finalizarea studiilor de licență, viitorii absolvenți să se poată integra și angaja la

ursurile și seminariile vor fi o îmbinare între aspectele teoretice și practice specifice insitituțiilor financiare nebancare,

astfel de instituții.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Introducerea studenților in domeniul
specific instituțiilor
financiare nebancare
și formarea abilităților
necesare raționamentului
profesional al contabililor ce profesează în acest
domeniu

2.

Aprofundarea cunoștiințelor despre referențialele contabile
naționale și internaționale

caracteristice instituțiilor
financiare nebancare

3.

Implicarea studenților
în activitatea de cercetare științifică din
domeniul contabil caracteristic acestor instituții
(referate în echipă pentru
notă).

4.

Înțelegerea legăturii
multidisciplinare a
contabilității insti-

tuțiilor financiare nebancare cu celelalte discipline
economice (contabile)
aprofundate.

5.

Formarea gândirii
pragmatice a viitorilor economiști, pe
baza exemplelor practice
necesare pentru accesul
la masterate și dezvoltare profesională viitoare
(expert contabil, auditor,
evaluator, etc..)

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile și seminariile se vor preda în limba română, iar studenții vor avea la dispoziție o carte cu aspectele teoretice și
practice necesare aprofundării acestei discipline și obținerea notelor necesare. Studenții vor primi din timp materialele
necesare electronic. Tot electronic vor fi anunțați de modificările legislative specifice, prin fișierele ce vor fi transmise.

MODALITATE DE EVALUARE



S

tudenții vor realiza pe parcursul semestrului referate pe teme anunțate din timp, iar echipele de studenți vor fi formate
de către aceștia. Referatele vor fi susținute și vor fi notate cu ocazia colocviului-examen, ocazie cu care studenții vor
rezolva și o scurtă problemă practică.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

PROGRAMUL DE STUDII: CIG, CIG SIGHET

SCOALA POST DOCTORALA

AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Sisteme
contabile comparate
Cod disciplina: ELR0140
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Filip Crina Ioana
Titular de seminar: Conferențiar dr. Filip Crina Ioana

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: crina.filip@econ.ubbcluj.ro
Birou: 226

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 P a situaţiilor financiare ale companiilor din întreaga lume, devine o provocare, ale cărei limite vă invit să le depăşim
e fondul preocupărilor pentru armonizarea contabilă internaţională, identificarea unui limbaj comun de prezentare

împreună în cadrul opţionalului „Sisteme contabile comparate”. Depăşirea acestor limite nu ne este foarte la îndemână,
date fiind valorile culturale diferite ale ţărilor lumii, valori pe care sunt clădite în final sistemele contabile aplicabile azi în
lume. În esenţă, contabilitatea este o structură socială care reflectă societatea în care s-a format. Însă, cunoaşterea unor alternative de prelucrare şi raportare financiar-contabile ne vor ajuta în dezvoltarea unui raţionament absolut necesar într-o
economie tot mai globalizată, în care companiile multinaţionale şi pieţele de capital sunt indispensabile unei dezvoltări
economice durabile

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.
3.

Motivarea studiului
Sistemelor contabile
comparate
Identificarea cauzele diferenţelor internaţionale în
domeniul contabilităţii
Cunoaşterea diferenţelor
semnificative privind
sistemul de raportare

4.
5.
6.

Clasificarea
contabilă
internaţională

Analiza şi înţelegerea
raportării financiare
pe ţări

studii de caz variate

7.

Învăţarea metodelor
cantitative de calcul a
gradului de similitudine/disimilitudine

Evidenţierea prin
tratamente contabile
diferenţiate a unor

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile şi seminariile sunt interactive, bazate pe discuţii, analiza studiilor de caz şi a speţelor practice tratate în mod
diferenţiat în funcţie de sistemul contabil aplicat. Studenţii sunt încurajaţi să abordeze o atitudine deschisă şi să comunice în cel mai eficient şi plăcut mod posibil.

MODALITATE DE EVALUARE

riteriile de evaluare sunt:

C
reprezentată de examenul scris;
TERE 2013 - 60% din nota finală esteANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

- 40% din nota finală se obţine prin participarea activă la curs şi seminar sau prin realizarea unui referat.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG, CIG SIGHET
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
aprofundată
Cod disciplina: ELR0041
Credite: 3
Titular de curs: Conferențiar dr. Bonaci Carmen Giorgiana
Titular de seminar: Conferențiar dr. Bonaci Carmen Giorgiana

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: carmen.bonaci@econ.ubbcluj.ro
Birou: 256

DESCRIEREA CURSULUI

 D capacităţii de analiză, diagnostic şi reflectare contabilă a operaţiunilor economice cu un nivel mediu sau ridicat de

isciplina îşi propune consolidarea bazei de cunoștințe a studenţilor în domeniul contabilităţii, respectiv dezvoltarea

complexitate, prin aplicarea unui raţionament profesional real. Această disciplină reprezintă o continuare a disciplinelor:
Bazele contabilității și Contabilitate financiară.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Abordarea comparativă
a operaţiilor economice
reflectate în contabilitatea entităţii, prin referire
directă la părţile implicate
în derularea activităţii
respective

2.

Cunoaşterea în detaliu
a operaţiunilor aferente retragerii unui
asociat dintr-o entitate
economică, reevaluării

activelor imobilizate,
procesului economic de
funziune, respectiv leasingului

3.

Aprofundarea
cunoştinţelor din domeniul contabil pe care
studenţii le-au dobândit în
cadrul disciplinelor studiate în anii anteriori

4.

Identificarea şi cunoaşterea rolului şi a
eticii profesionistului
contabil în condiţiile
reflectării contabile a
operaţiunilor ce nu pot
fi regăsite în mod uzual
la nivel oricărei entităţi
economice

5.

Crearea de condiţii
permisive studiului individual al studentului

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile și seminariile sunt interactive, cu un caracter preponderant specific dezbaterii fenomenelor și proceselor economice reale. Seminariile sunt bazate exclusiv pe studii de caz și spețe practice. Studentii sunt încurajați să participe
activ la procesul didactic, pentru dezvoltarea unui raționament profesional avansat.

MODALITATE DE EVALUARE



C

TERE 2013

E

riteriile de evaluare sunt:
- evaluare pe parcursul semestrului - 20% din nota finală
- examen scris pe parcursul semestrului - 40% din nota finală
- examen scris în cadrul sesiunii - 40% din nota finală

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

valuarea pe parcursul semestrului are în vedere modul de participare a studenților la activitățile
de seminar.

PROGRAMUL DE STUDII: EAI
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Contabilitate
aprofundată
Cod disciplina: ELR0041
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Bonaci Carmen Giorgiana
Titular de seminar: Conferențiar dr. Bonaci Carmen Giorgiana

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: carmen.bonaci@econ.ubbcluj.ro
Birou: 256

DESCRIEREA CURSULUI

 D capacităţii de analiză, diagnostic şi reflectare contabilă a operaţiunilor economice cu un nivel mediu sau ridicat de

isciplina îşi propune consolidarea bazei de cunoștințe a studenţilor în domeniul contabilităţii, respectiv dezvoltarea

complexitate, prin aplicarea unui raţionament profesional real. Această disciplină reprezintă o continuare a disciplinelor:
Bazele contabilității și Contabilitate financiară.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Abordarea comparativă
a operaţiilor economice
reflectate în contabilitatea entităţii, prin referire
directă la părţile implicate
în derularea activităţii
respective

2.

Cunoaşterea în detaliu
a operaţiunilor aferente retragerii unui
asociat dintr-o entitate
economică, reevaluării

activelor imobilizate,
procesului economic de
funziune, respectiv leasingului.

3.

Aprofundarea
cunoştinţelor din domeniul contabil pe care
studenţii le-au dobândit în
cadrul disciplinelor studiate în anii anteriori

4.

Identificarea şi cunoaşterea rolului şi a
eticii profesionistului
contabil în condiţiile
reflectării contabile a
operaţiunilor ce nu pot
fi regăsite în mod uzual
la nivel oricărei entităţi
economice

5.

Crearea de condiţii
permisive studiului individual al studentului

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursurile și seminariile sunt interactive, cu un caracter preponderant specific dezbaterii fenomenelor și proceselor economice reale. Seminariile sunt bazate exclusiv pe studii de caz și spete practice. Studentii sunt încurajați să participe
activ la procesul didactic, pentru dezvoltarea unui raționament profesional avansat.

MODALITATE DE EVALUARE



C

TERE 2013

E

riteriile de evaluare sunt:
- evaluare pe parcursul semestrului - 20% din nota finală
- examen scris pe parcursul semestrului - 40% din nota finală
- examen scris în cadrul sesiunii - 40% din nota finală

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

valuarea pe parcursul semestrului are în vedere modul de participare a studenților la activitățile de seminar.

PROGRAMUL DE STUDII: EAM
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Deontologie
contabilă
Cod disciplina: ELR0054
Credite: 4
Titular de curs: Conferenţiar dr. Fătăcean Gheorghe
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Fătăcean Gheorghe

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: gheorghe.fatacean@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

DESCRIEREA CURSULUI

 C reglementarea profesiei contabile, codul etic al profesiei contabile și organizarea Corpului Expertilor Contabili și Conursul prezintă aspecte teoretice și practice privind organizarea profesiei contabile în Romania și pe plan internațional,

tabililor Autorizați din România.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Să asimileze cunoștințe
privind rolul și structura
profesiei contabile și
elemente conceptuale de
definire a acesteia.

2.

Să asimileze modul de
organizare și reglementare a profesiei
contabile pe plan național
și internațional.

3.
4.
5.

Să asimileze standardele internaționale
de educație pe plan
internațional.
Să asimileze standardele internaționale de
calitate.

Să asimileze standardele internaționale de
etică.

6.
7.

Să asimileze standardele internaționale de
contabilitate și audit.

Să asimileze codul IFAC
și principiile acesteia cu
referire la independenta, obiectivitate, profesionalism, integritate,
confidențialitate.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



C

ursul se realizează pe baza de prezentare a principalelor elemente teoretice și practice avand și un caracter
interactiv.

MODALITATE DE EVALUARE



E

valuarea studenților se va realiza pe baza unui examen scris, ce va avea în vedere prezentarea în format clasic a subiectelor ce conțin elemente de teorie privind deontologia contabilă dar și aspecte practice abordate la seminarii;
60 % din nota va reprezenta examenul, iar 40% activitatea din timpul semestrului.

PROGRAMUL DE STUDII: FB
TERE 2013
ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Managerial
Accounting
Cod disciplina: ELR0040
Credite: 4
Titular de curs: Conferenţiar dr. Muţiu Alexandra Ileana
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Muţiu Alexandra Ileana

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: alexandra.mutiu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 254

DESCRIEREA CURSULUI

 T working side-by-side in cross-functional teams with managers from all areas of the organization. For a thorough un-

he world of business is changing dramatically. Today, managerial accountants serve as internal business consultants,

derstanding of Managerial Accounting, students should be able to understand how managers are likely to use and react to
the information, and how as successful future managers they should, themselves, interpret it.

W

e will learn together basic elements of Managerial Accounting in order to understand their usefulness from a manager’s perspective. Then, we will use case studies which will help us to get the whole picture over a company and having
this in mind, to judge which accounting method or technique would be the best. For reaching these, we will use our logic
and argumentation.

T

his course is accredited by CIMA as part of the CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA - CBA) and designed
accordingly to ACCA requirements for F2 Management Accounting.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.
3.

Explain the nature,
source and purpose of
management information
Explain and apply
cost accounting techniques
Prepare budgets for
planning and control

4.
5.

Compare actual costs
with standard costs
and analyze any variances
Explain and apply
performance measurements and monitor
business performance

6.

Quantitative reasoning, used to analyze
accounting methods
in order to find the most
suitable one for a certain
situation

7.

Collaborative skills, in
working with peers and
instructor to analyze a
case study

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T

he course is focused on discussing the theoretical elements of managerial accounting. Each theoretical aspect is followed by applications in order to help the student to understand how theory in applied in practice. The theory is assigned each week, based on a textbook.

TERE 2013

S

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

eminars deal with exercises, problems and case studies, where students are asked to work in groups, as they will do in
companies. All the solutions are to be discussed during the seminars.

MODALITATE DE EVALUARE



T

he grading system comprises participating in class (20% of the final grade) and final exam (80% of the final grade). Participating in class represents: discussing a case or a problem (at least one), and being involved in discussion regarding
the chapters assigned (at least one discussion). This grading system and the percentages presented here will be applied for
all the exam dates. The final exam is an open-book exam.

PROGRAMUL DE STUDII: FB, MG
AN DE STUDIU: 2
SEMESTRU DE STUDIU: 4

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Managerial
Accounting
Cod disciplina: ELR0040
Credite: 3
Titular de curs: Conferenţiar dr. Muţiu Alexandra Ileana
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Muţiu Alexandra Ileana

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: alexandra.mutiu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 254

DESCRIEREA CURSULUI

 T working side-by-side in cross-functional teams with managers from all areas of the organization. For a thorough un-

he world of business is changing dramatically. Today, managerial accountants serve as internal business consultants,

derstanding of Managerial Accounting, students should be able to understand how managers are likely to use and react to
the information, and how as successful future managers they should, themselves, interpret it.

W

e will learn together basic elements of Managerial Accounting in order to understand their usefulness from a manager’s perspective. Then, we will use case studies which will help us to get the whole picture over a company and having
this in mind, to judge which accounting method or technique would be the best. For reaching these, we will use our logic
and argumentation.

T

his course is accredited by CIMA as part of the CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA - CBA) and designed
accordingly to ACCA requirements for F2 Management Accounting.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.
3.

Explain the nature,
source and purpose of
management information
Explain and apply
cost accounting techniques
Prepare budgets for
planning and control

4.
5.

Compare actual costs
with standard costs
and analyze any variances
Explain and apply
performance measurements and monitor
business performance

6.

Quantitative reasoning, used to analyze
accounting methods
in order to find the most
suitable one for a certain
situation

7.

Collaborative skills, in
working with peers and
instructor to analyze a
case study

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T

he course is focused on discussing the theoretical elements of managerial accounting. Each theoretical aspect is followed by applications in order to help the student to understand how theory in applied in practice. The theory is assigned each week, based on a textbook.

TERE 2013

S

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

eminars deal with exercises, problems and case studies, where students are asked to work in groups, as they will do in
companies. All the solutions are to be discussed during the seminars.

MODALITATE DE EVALUARE



T

he grading system comprises participating in class (20% of the final grade) and final exam (80% of the final grade). Participating in class represents: discussing a case or a problem (at least one), and being involved in discussion regarding
the chapters assigned (at least one discussion). This grading system and the percentages presented here will be applied for
all the exam dates. The final exam is an open-book exam.

PROGRAMUL DE STUDII: EAI
AN DE STUDIU: 2
SEMESTRU DE STUDIU: 4

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Business
Valuation
Cod disciplina: ELE0052
Credite: 3
Titular de curs: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Dan Dacian
Titular de seminar: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Dan Dacian

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

DESCRIEREA CURSULUI

 T various parts of organizations and different aspects in economic life. The market for business transactions recovers at a
his course explores the basics of business valuation; how businesses are valued. Business valuation is important in

fast pace providing various opportunities for acquisitions at reasonable prices. For managers, shareholders, stakeholders,
financial analysts, knowing appropriate business valuation methods and being able to employ them in discussions appropriately can be crucial and useful likewise. The course covers the various methods of business valuation and follows a case
based approach to enable the students to put finance concepts into practical frameworks for valuing firms and businesses.
Instruction on how to do company analysis, industry, economic and financial analysis will be discussed. The valuation approaches (market, income and cost) will be introduced during the course. In addition, the written of the valuation report
will be discussed.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



Learning the concepts,
methods, scope and
specific procedures for
business valuation

1.
2.

3.

Learning about the
professional regulation,
practical arrangement
for business valuation and
appraisal profession

4.

Initiation the business
diagnosis, develop the
hypotheses and scenarios for the evolution of the
business

Learning the methodology and the application of the three
approaches to business

valuation (cost, income
and market approach)

5.

Learning how to
elaborate the valuation
report

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T
S

he course and the seminar are interactive. The course is based on theoretical presentation combined with case studies.
During the seminar sessions, case studies and exercises are solved.
tudents are encouraged to work together on projects, particularly the negotiation exercise. Real world business usually
involves team-based problem solving and that technique will be effective for this course.

MODALITATE DE EVALUARE

TERE 
201340% - team project

ANTREPRENORIAT

20% - active participation during the course and the seminar
40% - written exam (quizzes and case studies)

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: MG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Business
Valuation
Cod disciplina: ELE0052
Credite: 4
Titular de curs: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Dan Dacian
Titular de seminar: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Dan Dacian

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

DESCRIEREA CURSULUI

 T various parts of organizations and different aspects in economic life. The market for business transactions recovers at a
his course explores the basics of business valuation; how businesses are valued. Business valuation is important in

fast pace providing various opportunities for acquisitions at reasonable prices. For managers, shareholders, stakeholders,
financial analysts, knowing appropriate business valuation methods and being able to employ them in discussions appropriately can be crucial and useful likewise. The course covers the various methods of business valuation and follows a case
based approach to enable the students to put finance concepts into practical frameworks for valuing firms and businesses.
Instruction on how to do company analysis, industry, economic and financial analysis will be discussed. The valuation approaches (market, income and cost) will be introduced during the course. In addition, the written of the valuation report
will be discussed.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



Learning the concepts,
methods, scope and
specific procedures for
business valuation

1.
2.

3.

Learning about the
professional regulation,
practical arrangement
for business valuation and
appraisal profession

4.

Initiation the business
diagnosis, develop the
hypotheses and scenarios for the evolution of the
business

Learning the methodology and the application of the three
approaches to business

valuation (cost, income
and market approach)

5.

Learning how to
elaborate the valuation
report

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T
S

he course and the seminar are interactive. The course is based on theoretical presentation combined with case studies.
During the seminar sessions, case studies and exercises are solved.
tudents are encouraged to work together on projects, particularly the negotiation exercise. Real world business usually
involves team-based problem solving and that technique will be effective for this course.

MODALITATE DE EVALUARE

TERE 
201340% - team project

ANTREPRENORIAT

20% - active participation during the course and the seminar
40% - written exam (quizzes and case studies)

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Accounting for
Associations and Foundations
Cod disciplina: ELE0284
Credite: 4
Titular de curs: Professor dr. Adriana Tiron-Tudor
Titular de seminar: Professor dr. Adriana Tiron-Tudor

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: adriana.tiron@econ.ubbcluj.ro
Birou: 222

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 N social responsibility. The Accounting of Association and Foundations course comprises a special segment of accounton-profit organizations set to gain ground in recent years in Romania, given the economic development and increasing

ing, whose role is to familiarize the student for a threefold purpose: Accounting level (recording the economic transactions in accounting, increasing the understanding and impact of economic transactions, financial analysis); Legal level
(status of a legal person); Tax level (comprising the analysis of taxes affecting the activity of associations and foundations).

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.
3.

Learning the accounting
particularities of association and foundation;
Learning the tax particularities of association
and foundation;
Learning the legal particularities of association and foundation;

4.
5.

Disclosing and analyzing the financial
statements of association and foundation;
Developing skills of
understanding various types of economic
transactions;

6.
7.

Increasing the understanding of non-economic transactions;
Developing communication skills, teamwork
and holistic thinking;

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



P

roactive attitude during the courses and seminars is needed, based on case-studies and exercises solving. Students are
encouraged to think, to problem solve and participate in the discussions during courses and seminars. The course and
the seminar require reading weekly references. This method gives the opportunity for students to insist on items considered difficult or harder to understand.

MODALITATE DE EVALUARE



80% - written exam
20% - active participation during the course and the seminar

PROGRAMUL DE STUDII: CIG ANTREPRENORIAT
TERE 2013

SCOALA POST DOCTORALA

AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Accounting in
agriculture and environmental protection
Cod disciplina: ELE0277
Credite: 4
Titular de curs: Lector dr. Ienciu Ionel Alin
Titular de seminar: Lector dr. Ienciu Ionel Alin

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: alin.ienciu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 K specific to the agriculture sector and environmental protection.

nowledge and application (at a basic level) of the techniques and operational recording accounting procedures

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

To develop students’
abilities to work with
software for Accounting
and bookkeeping especially for companies which
activates in agriculture.

2.
3.

To introduce students
to software applications
used in agriculture
business for bookkeeping.
Develop students’
ability to understand
complexity of account-

ing activities.

4.

Use computer applications necessary for
agriculture accounting
activities and environmental protection.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T

he application of financial accounting recording operations techniques and procedures specific to main business units:
purchase and sale of inventories and noncurrent assets, productive consumptions and finished products, settlement of
receivables and liabilities, changes in capital, income distribution etc.

MODALITATE DE EVALUARE



A

final exam in the ordinary session. The exam consists in solving practical and theoretical application. Students will be
graded during semester when they solve practical applications (on board) and when they participate actively and constructively to debates regariding matters / legislation addressed by the teacher.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

mergi la prima pagină

SCOALA POST DOCTORALA
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Accounting of
credit institutions
Cod disciplina: ELE0048
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Lucia Podoabă
Titular de seminar: Conferențiar dr. Lucia Podoabă

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: lucia.podoaba@econ.ubbcluj.ro
Birou: 223

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 T niques to mobilize in the form of deposits and to distribute in the form of loans financial funds as well as to provide
he banking system is the set of institutions, financial-banking relationships, norms, infrastructures, complex tech-

facilities , Including payment systems, for various economic, financial or non-financial agents (including individuals). The
banking system is a component of a country’s financial system, which is why the tasks of bank accountancy are directly
related to the specifics of the operations carried out. In this sense, this course combines the theoretical elements of the
national and international regulations specific to this field, with the practical aspects of accounting evidence specific to
credit institutions. In addition, the explanations received from practitioners during visits to these credit institutions will
open the students’ appetite and will greatly increase their chances of hiring at the end of the faculty

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

Understanding the
activities of credit institutions

Development of the
deepening skills of
credit institutions’
transactions

3.
4.

Understand and learn
the specificities of the
banking operations.

5.

Obtaining professional
reasoning in the field of
banking and accounting, on the background of
team work and in-depth
analysis skills gained.

Analyzing and understanding the specific
financial statements of
credit institutions.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T

he courses and seminars are interactive based on debates of the theoretical elements presented, the analysis of practical
aspects (based on the supporting documents presented, specific to bank operations) and the solving of the case studies.
Through practical visits to credit institutions, students will be encouraged to develop their professional judgment to understand the practical applications and debates on topics announced by the teacher at the beginning of the semester. Encouraging teamwork and implementing the knowledge gained through the interships offered by these credit institutions
(supported by our faculty) will increase the chances of employing for our students at the end of this course.

TERE 2013
MODALITATE DE EVALUARE ANTREPRENORIAT



T

SCOALA POST DOCTORALA

he evaluation criteria are:
- 80% of the final grade is represented by the written exam;
- 20% of the final mark is obtained through active participation in courses and seminars.
Students will be graded during the semester based on:
- participation in debates (on topics initially announced) held at seminar hours
- homework / problems solved on topics explained at courses and seminars.

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5

mergi la prima pagină

pagina 27

UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Applied
Accounting
Cod disciplina: ELE0048
Credite: 4
Titular de curs: Lector dr. Ienciu Ionel Alin
Titular de seminar: Lector dr. Ienciu Ionel Alin

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: alin.ienciu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 257

Numar ore seminar/saptamana: 2

DESCRIEREA CURSULUI

 K procedures specific to financial accounting.
nowledge

and

application

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

To develop students’
abilities to work with
software for Accounting
and bookkeeping.

To introduce students
to software applications used in business
accounting.

(at

a

basic

level)

of

3.
4.

the

Use computer applications necessary for
current accounting
activities.

Training skills for understanding computer
applications used in
business accounting.

techniques

and

operational

recording

5.

Develop skill for
achiving objective and
verification goals and
use of appropriate means
to achieve objectives.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



A

ttendance at seminar / laboratory is mandatory for all students. During the course, students are required to respond to
teachers, to participate in discussions or to answer questions about the matter.

MODALITATE DE EVALUARE



A

final exam in the ordinary session. The exam consists in solving practical and theoretical application. Students will be
graded during semester when they solve practical applications (on board) and when they participate actively and constructively to debates regariding matters / legislation addressed by the teacher.

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 3

TERE 2013
SEMESTRU DE STUDIU: 6

ANTREPRENORIAT

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Accounting
Deontology
Cod disciplina: ELE0054
Credite: 4
Titular de curs: Conferențiar dr. Müller Victor Octavian
Titular de seminar: Conferențiar dr. Müller Victor Octavian

Numar ore curs/saptamana: 2
Contact: victor.muller@econ.ubbcluj.ro
Birou: 226

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 ATherefore, a professional accountant’s responsibility is not exclusively to satisfy the needs of an individual client or em-

distinguishing mark of the accountancy profession is its acceptance of the responsibility to act in the public interest.

ployer. In acting in the public interest, a professional accountant shall observe and comply with a set of ethical principles.
Accounting Deontology focuses mainly on the fundamental ethical principles for professional accountants and provides
examples of appropriate safeguards to address threats to compliance with the fundamental principles both for professional
accountants in public practice and in business. Other related issues discussed are: the presentation of different accounting
professions and their governing bodies (CECCAR, CAFR, ACCA), the presentation of IFAC and IASB.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Understanding an
accountant’s responsibility to act in the
public interest and the
need to comply with the
five fundamental ethical
principles

2.

Acknowledging the
main categories of specific threats to compliance with the fundamental principles

3.

5.

4.

6.
7.

Identifying appropriate
safeguards to address
threats to compliance
with the fundamental principles both for
professional accountants
in public practice and in
business

Applying the ethical
principles based on a
series of case studies
inspired from real-life
scenarios

Developing an ethical
behavior of a professional accountant
as well as an authentic
professional accounting
judgment
Understanding the evolution and the trends of
the different accounting
professions
Developing students’
communication and
team work skills

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



B

oth the courses and seminars are highly interactive, based on open discussions regarding the ethical principles and the
analysis of a series of case studies inspired from real-life scenarios. During the course two documentaries with deep
ethical implications involving the accounting profession will be presented.

TERE 2013

T

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

he students will have the chance within the course to elaborate and present papers on given topics. They will also have
the opportunity to present and discuss given case studies within the seminar.

MODALITATE DE EVALUARE



T

he final grade will be computed as follows:
Elaboration and presentation of a paper on a given topic 20% (within the course)
Presentation and discussion of two case studies 40% ( = 2 x 20%) (within the seminar)
Active participation in the discussion of the case studies presented by your fellow students during the courses and
seminars 10%
Written exam at the end of the semester (multiple choice) 30%

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Accounting of
financial non-banking institutions
Cod disciplina: ELE0286
Credite: 4
Titular de curs: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: lucia.podoaba@econ.ubbcluj.ro
Birou: 223

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 T

his practical course will provide students the following professional skills:

• The operational achieving of financial-accounting activity of financial non-banking institutions
• The application of techniques and specific accounting procedures for registration specific to the operations of financial
non-banking institutions.
• Participation in development and implementation of software for financial accounting in the financial non-banking
institution
• Preparation of financial statements, evidence synthesis of the reports to various bodies and analyzes, syntheses and
economic forecasts
• Assisting management in decision making.
OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Developing and deepen
skills needed in accounting recording
of economic operations
found in the activity ofnon-banking institutions.

2.
3.

To introduce students
to the field of accounting of financial
non-banking institutions;
To deepen the student’s
scientific basis for a
genuine professional

judgment, specific for
these institutions.

4.

6.

5.

7.

To develop students’
ability to understand
the business of a
non-banking financial
units, deployed in the real
economy.
Create conditions that
allow students to deepen knowledge about
national and international
accounting referential

MODUL DE DERULARE A CURSULUI
TERE 2013
ANTREPRENORIAT



applicable to financial
non-banking institutions.

S

To incite students to
their involvement in
scientific research of
accounting activity in the
financial and non-banking
domain.

To build skills necessary for economic
operations reflected in
the accounting of these
institutions.

SCOALA POST DOCTORALA

tudents will have access to a book, which presents theoretical and practical problems specific to these institutions.
Specific legislative updates will be sent to students by email. It will make a visit to a non-banking financial institution,
in order to better understanding the discipline handed over to the students.

MODALITATE DE EVALUARE



S

tudents will present a paper on a theme established at the beginning of courses. Students can work alone or in teams
on this project, and it will individualize by interdisciplinary. More specifically, students will use in compiling this essay
theoretical knowledge acquired collateral and other economic disciplines. Apart from this essay, students will take a written examination, which will solve a practical problem.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Financial Control
and Audit
Cod disciplina: ELE0131
Credite: 4
Titular de curs: Lector dr. Oprean Victor Bogdan
Titular de seminar: Lector dr. Oprean Victor Bogdan

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: econ.ubbcluj.ro+victor.oprean@googlemail.com
Birou: 228

DESCRIEREA CURSULUI

 Sbetter explains and deepens the understanding on the need and usefulness of good Corporate Governance practices at entity

een as an informational pillar, the Internal Control approach in the context of Auditing opens a twofold perspective. One that

level. The other perspective intertwines the inner business’ processes with the scope of a clear financial image - tool at managerial discretion - having Risk as catalyst for data generation, and information creation. Auditing sets the context, and Corporate
Governance principles - the bigger picture for how information could be synced, cleared and filtered through different channels
so that managers can be efficient, and Financial Statements trustworthy.

L

ight is shed on business’ facts using different sorts of informational prisms, to properly disclose the business endeavors and
generate its true 3D vision. It’s a way to understand how the financial image of a company is binary and… something more.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

Develop the skills
needed to play a role in
an audit team

Understand what
Corporate Governance
principles are and how
they link with the Audit
and information asymmetry

3.

3D view on information: Accounting,
Audit, Control

4.

6.

5.

7.

Learning how and
why External/Statutory Audit is a part of
Assurance Engagements,
and Audit Framework and
Regulation
Manage effectively the
tools and knowledge
from various other
matters and courses in
the former curricula so
that risk assessment/perception and student be
acquainted

Link between interdisciplinary knowledge
to develop the understanding on the role,
scope and meaning of
the Internal Audit (CG,
assignments, and reports)

Deepen the understanding on why
evidence is important,
how is it appropriated to
managerial Assertions,
Audit Procedures, Opinion generation, and Audit
reporting

MODUL DE DERULARE A CURSULUI

obvious choice. Short examples to understand specific knowledge will accompany 2 big cases
TERE
2013W gether, seems to be theANTREPRENORIAT
SCOALA POST DOCTORALA
e use a visual-based approach of the 7 part course which, for when vast fields of knowledge are assumed to be put to-

that will follow the theory lead throughout the semester (one of which we’ll cover together and leave the simple one :-) as
homework). The workload is designed to lead to understanding and not (necessarily) remembering even though the q&a’s
and quizzes at the end and in between each module/part may prompt and develop long term memories.

S

tudents will be provided with the printed material of every screen seen in class (to be photocopied at own expense :-( )
and additional online e-sources to have, understand, work on and keep for future reference. Occasionally we will make
use of tablets/smartphones and Wi-Fi (provided openly within campus limits) to check data and actual stories we stumble
upon; so students are encouraged to bring fresh minds and batteries.

MODALITATE DE EVALUARE



T

he grades are obtained in a final exam taken at the end of the semester. The exam consists of a 20 combined, multiple choice and short-answer questions of an open book type of testing, using the quizzes and cases solved in class or
homework. Students are not allowed to bring personal additional indexes and/or references to the provided printed class
materials. Any type of electronic aid is prohibited.
20% improvement is possible as positive discrimination, based on class involvement during the semester.

PROGRAMUL DE STUDII: FB
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Financial Control
and Audit
Cod disciplina: ELE0131
Credite: 3
Titular de curs: Lector dr. Oprean Victor Bogdan
Titular de seminar: Lector dr. Oprean Victor Bogdan

Numar ore curs/saptamana: 2
Numar ore seminar/saptamana: 1
Contact: econ.ubbcluj.ro+victor.oprean@googlemail.com
Birou: 228

DESCRIEREA CURSULUI

 S better explains and deepens the understanding on the need and usefulness of good Corporate Governance practices at entity
een as an informational pillar, the Internal Control approach in the context of Auditing opens a twofold perspective. One that

level. The other perspective intertwines the inner business’ processes with the scope of a clear financial image - tool at managerial discretion - having Risk as catalyst for data generation, and information creation. Auditing sets the context, and Corporate
Governance principles - the bigger picture for how information could be synced, cleared and filtered through different channels
so that managers can be efficient, and Financial Statements trustworthy.

L

ight is shed on business’ facts using different sorts of informational prisms, to properly disclose the business endeavors and
generate its true 3D vision. It’s a way to understand how the financial image of a company is binary and… something more.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

Develop the skills needed to play a role in an
audit team

Understand what
Corporate Governance
principles are and how
they link with the Audit
and information asymmetry

3.

3D view on information: Accounting,
Audit, Control

4.

6.

5.

7.

Learning how and
why External/Statutory Audit is a part of
Assurance Engagements,
and Audit Framework and
Regulation
Manage effectively the
tools and knowledge
from various other
matters and courses in
the former curricula so
that risk assessment/perception and student be
acquainted

Link between interdisciplinary knowledge
to develop the understanding on the role,
scope and meaning of
the Internal Audit (CG,
assignments, and reports)

Deepen the understanding on why
evidence is important,
how is it appropriated to
managerial Assertions,
Audit Procedures, Opinion generation, and Audit
reporting

MODUL DE DERULARE A CURSULUI

obvious choice. Short examples to understand specific knowledge will accompany 2 big cases
TERE
2013W gether, seems to be theANTREPRENORIAT
SCOALA POST DOCTORALA
e use a visual-based approach of the 7 part course which, for when vast fields of knowledge are assumed to be put to-

that will follow the theory lead throughout the semester (one of which we’ll cover together and leave the simple one :-) as
homework). The workload is designed to lead to understanding and not (necessarily) remembering even though the q&a’s
and quizzes at the end and in between each module/part may prompt and develop long term memories.

S

tudents will be provided with the printed material of every screen seen in class (to be photocopied at own expense :-( )
and additional online e-sources to have, understand, work on and keep for future reference. Occasionally we will make
use of tablets/smartphones and Wi-Fi (provided openly within campus limits) to check data and actual stories we stumble
upon; so students are encouraged to bring fresh minds and batteries.

MODALITATE DE EVALUARE



T

he grades are obtained in a final exam taken at the end of the semester. The exam consists of a 20 combined, multiple choice and short-answer questions of an open book type of testing, using the quizzes and cases solved in class or
homework. Students are not allowed to bring personal additional indexes and/or references to the provided printed class
materials. Any type of electronic aid is prohibited.
20% improvement is possible as positive discrimination, based on class involvement during the semester.

PROGRAMUL DE STUDII: MG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Comparative
Accounting Systems
Cod disciplina: ELE0140
Credite: 4
Titular de curs: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Beattrice
Titular de seminar: Lector dr. Cuzdriorean-Vladu Beattrice

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: beattrice.vladu@econ.ubbcluj.ro
Birou: 223

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 T international differences in the field of accounting and the differences that exist between various accounting systems.
he objective of the discipline is to introduce the worldwide terminology and accounting approaches, the causes of the

Also, the financial reporting area is analyzed, underlying myriad of practices applied by countries.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

The need to study
comparative accounting
systems
The study of main
causes of international
differences in the field

of accounting

3.

The description of
current trends in the
accounting systems

4.

The presentation of
financial statements
in view of the main
accounting systems in the
world

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



T

he course is focused on discussing the theoretical elements of international accounting practices. The course is based
on debates. Theoretical aspects are followed by exercises for helping students to understand how theory is applied in
practice in different jurisdictions.

S

eminars deal with exercises and case studies, where students are asked to use their analytical thinking and the power
of argument.

MODALITATE DE EVALUARE



T

he grading system comprises participating in class (40% of the final grade) and final exam (60% of the final grade).
Participating in class is represented by discussions regarding the chapters assigned and by offering solutions to practical
applications. This grading system and the percentages presented here will be applied for all the exam dates. The exam is
written and takes approximately 90 minutes.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG
AN DE STUDIU: 3

TERE 2013
SEMESTRU DE STUDIU: 6

ANTREPRENORIAT

mergi la prima pagină
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Comptabilité des
associations et fondations
Cod disciplina: ELF0284
Titular de curs: Titular de seminar: -

Credite: 4

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: Birou: -

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 P publiée par l’IASB et les exigences des organismes professionnels nationaux CECCAR et CAFR sur l’accès à la profesour établir le contenu pour cette discipline ont été considérés les normes de l’éducation de la profession comptable,

sion d’expert-comptable et auditeur financier. De même, ont été considérés les conclusions des débats avec les représentants de la communauté d’affaires, des associations professionnelles et des employeurs représentatifs potentiels du domaine afférent au programme.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Comprendre le mode de
la formation des associations et fondations,
les particularités de leur
organisation du point de
vue fiscal et comptable.

2.

Familiariser les
étudiants avec les
aspects juridiques,

financier-comptables des
associations et fondations.

3.

Formation des compétences nécessaires
pour comprendre et refléter dans la compatibilité
des opérations comptables
spécifiques aux associations et fondations.

4.
5.

Développer la capacité
de travailler dans
l’équipe.

Impliquer les étudiants
dans débats sur la base
des études de cas.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



P

endant le cours, les étudiants doivent répondre aux tous les demandes du professeur pour participer aux discussions
et questions sur le sujet des cours. Les étudiants vont participer aux cours avec les téléphones fixés au profil silencieux
ou fermé.

MODALITATE DE EVALUARE



U

n examen final écrit à la session ordinaire. L’examen consiste en des applications théoriques et pratiques (80% de la note
finale). Les étudiants seront notés au cours du semestre lorsqu’ils résolvent des applications pratiques, ils participent
activement et de manière constructive au débats en répondant aux questions de la matière / législation adressées par l’enseignant et pour la présentation des devoirs reçus pendant les travaux dirigés précédents (20% de la note finale).

TERE 2013
PROGRAMUL DE STUDII: CIG ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Comptabilité dans l’agriculture et protection de l’environnement
Cod disciplina: ELF0277
Titular de curs: Titular de seminar: -

Credite: 4

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: Birou: -

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 P liée par l’IASB et les exigences des organismes professionnels nationaux CECCAR et CAFR sur l’accès à la profession

our établir le contenu pour cette discipline on été considérés les normes de l’éducation de la profession comptable, pub-

d’expert-comptable et auditeur financier. De même, on été considérés les conclusions des débats avec les représentants
de la communauté d’affaires, des associations professionnelles et des employeurs représentatifs potentiels du domaine
afférent au programme. Cette discipline est incluse dans l’accréditation donnée par Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA).

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Utilisation des logiciels comptables par
les étudiants pour les
entités opérant dans le
secteur agricole.

cier-comptables au cas
des investissements et
des charges en matière de
protection de l’environnement.

2.

La formation des
compétences nécessaire pour comprendre
les changements finan-

3.

Développer la capacité
des étudiants à comprendre la complexité de l’activité finan-

cier-comptable au cas des
entités financières opérant
dans l’agriculture.

4.

Création des conditions favorisantes pour
l’étude individuelle de
l’étudiant.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



P

endant le cours, les étudiants doivent répondre aux tous les demandes du professeur pour participer aux discussions
et questions sur le sujet des cours. Les étudiants vont participer aux cours avec les téléphones fixés au profil silencieux
ou fermé.

MODALITATE DE EVALUARE



U

n examen final à la session ordinaire (60% de la note finale). L’examen consiste en des applications théoriques et pratiques. Toute fraude ou tentative de fraude pendant l’examen écrit est pénalisé avec l’annulation de l’examen et peut
entrainer l’expulsion de l’étudiant en cause. Sont nécessaires aux moins trois interventions pour obtenir le score maximum
a cette activité. Les étudiants seront notés au cours du semestre (40% de la note finale) lorsqu’ils résolvent des applications
pratiques, ils participent activement et de manière constructive au débats en répondant aux questions de la matière / législation adressées par l’enseignant et pour la présentation des devoirs reçus pendant les travaux dirigés précédents.

TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

PROGRAMUL DE STUDII: CIG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 5
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

Systèmes
Comptables Comparés
Cod disciplina: ELF0140
Titular de curs: Titular de seminar: -

Credite: 4

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: Birou: -

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 P liée par l’IASB et les exigences des organismes professionnels nationaux CECCAR et CAFR sur l’accès à la profession

our établir le contenu pour cette discipline on été considérés les normes de l’éducation de la profession comptable, pub-

d’expert-comptable et auditeur financier. De même, on été considérés les conclusions des débats avec les représentants
de la communauté d’affaires, des associations professionnelles et des employeurs représentatifs potentiels du domaine
afférent au programme.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.
2.

La nécessité d’étudier
les systèmes comptables
comparés.
Étudier les principales
causes des différences
internationales en

matière de comptabilité.

3.

Présentation des états
financiers en vertu des
principaux systèmes
comptables au niveau
international.

4.

L’analyse des rapports
financiers en divers
pays.

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



P

endant le cours, les étudiants doivent répondre aux tous les demandes du professeur pour participer aux discussions
et questions sur le sujet des cours. Les étudiants vont participer aux cours avec les téléphones fixés au profil silencieux
ou fermé.

MODALITATE DE EVALUARE



U

n examen final pendant la session d’examens. L’examen consiste en résoudre des applications pratiques et théoriques.
Toute fraude ou tentative de fraude pendant l’examen écrit est pénalisé avec l’annulation de l’examen et peut entrainer
l’expulsion de l’étudiant en cause (60% de la note finale). Les étudiants seront notés au cours du semestre lorsqu’ils résolvent des applications pratiques, ils participent activement et de manière constructive au débats en répondant aux questions de la matière / législation adressées par l’enseignant et pour la présentation des devoirs reçus pendant les travaux
dirigés précédents (40% de la note finale).

PROGRAMUL DE STUDII: CIG

TERE 2013
AN DE STUDIU: 3

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

SEMESTRU DE STUDIU: 6
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UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit

La comptabilité des
institutions financières non bancaires
Cod disciplina: ELF0286
Credite: 4
Titular de curs: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia
Titular de seminar: Conferenţiar dr. Podoabă Lucia

Numar ore curs/saptamana: 1
Contact: lucia.podoaba@econ.ubbcluj.ro
Birou: 223

Numar ore seminar/saptamana: 1

DESCRIEREA CURSULUI

 C

e cours pratique permettra aux étudiants
les compétences professionnelles suivantes:
• La réalisation opérationnelle de l’activité financière-comptable des institutions financières non bancaires ;
• L’application des techniques et des procédures d’enregistrement opératives spécifiques à la comptabilité financière et de
gestion ;
• L’effectuation des tâches spécifiques au contrôle et à l’audit financier ;
• La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de logiciels pour le domaine financier-comptable ;
• La préparation des états financiers, des documents de synthèse ainsi que l’effectuation des analyses et des synthèses, des
prévisions et des évaluations économiques ;
• Assister le management dans le processus décisionnel.

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE



1.

Le développement des
capacités nécessaires à
l’enregistrement dans la
comptabilité des opérations économiques trouvées dans l’activité d’une
institution financière non
bancaire.

2.

L’introduction des
étudiants dans le
domaine de la comptabilité des institutions
financières non bancaires .

3.

TERE 2013

Le développement des
capacités nécessaires à
l’enregistrement dans la

comptabilité des opérations économiques trouvées dans l’activité d’une
institution financière non
bancaire.

4.

L’approfondissement
de la base scientifique
des étudiants afin de
former un rationnement
professionnel authentique,
spécifique aux institutions
financières non bancaires.

5.

Le développement de
la capacité de l’étudiant de comprendre
l’activité d’une institution

ANTREPRENORIAT

financière non bancaire .

6.

La création des conditions qui peuvent
permettre aux étudiants
l’approfondissement des
connaissances concernant
les normes comptables
nationales et internationales appliquées à ces
institutions.

7.

L’implication des étudiants dans l’activité de
recherche scientifique
comptable afférente au domaine financier-bancaire.

SCOALA POST DOCTORALA

MODUL DE DERULARE A CURSULUI



L

es étudiants auront accès à un livre, qui comprendra des problèmes théoriques et pratiques spécifiques à la discipline.
Toutes les actualités législatives spécifiques seront envoyés aux étudiants par e-mail. Les étudiants avec le professeur fera
une visite à une institution financière non bancaire, pour une meilleure compréhension de cette discipline.

MODALITATE DE EVALUARE



L

es étudiants produiront un rapport (seul et / ou de l’équipe) sur un sujet présenté le premier cours de cette discipline.
Ce projet, dans lequel les élèves utiliseront les connaissances acquises dans d’autres disciplines économiques et aura
lieu au séminaire et a noté. D’ailleurs l’essai, les étudiants passent un examen écrit, au cours de laquelle ils atteindront un
problème pratique.

PROGRAMUL DE STUDII: CIG
AN DE STUDIU: 3
SEMESTRU DE STUDIU: 6
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TERE 2013

ANTREPRENORIAT

SCOALA POST DOCTORALA

UBBFSEGA, Departamentul Contabilitate și Audit
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