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Denumirea programului de master Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri

Scurtă descriere a programului

Misiunea programului de master consta în formarea de specialişti de înaltă calificare, cercetători
şi lideri în domeniul gestiunii financiar-contabile capabili să valorifice eficient informațiile contabile,
fiscale, financiare și să aplice corespunzător standardele de raportarte financiară în context național și
internațional pentru a soluționa probleme financiar-contabile ale entităților economice.

Obiectivele principale ale programului de master sunt evaluarea și rezolvarea problemelor
actuale ce se referă la oferirea posibilităților de dezvoltare personală și profesională a masteranzilor
pentru formarea abilităților operaționale specifice managementului financiar.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

1. Conducători/conducătoare din domeniul financiar
2. Specialiști/specialiste și consultanți/consultante din domeniul financiar și al investițiilor
3. Analiști financiari/analiste financiare
4. Şef/șefă birou vamal
5. Șef/șefă departament
6. Director economic/directoare economică
7. Director financiar/directoare financiară
8. Director/directoare de întreprindere micro-, mică (fără ierarhie managerială) în domeniul

financiar
9. Economist-şef/economistă-șefă
10. Manager (șef/șefă) în domeniul financiar
11. Membru al/membră a comitetului de conducere a societății comerciale
12. Președinte al/președintă a comitetului de conducere a societății comerciale
13. Şef/șefă departament în domeniul financiar
14. Manager de proiect
15. Manager financiar al proiectului
16. Şef/șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării
17. Director (șef)/directoare (șefă) departament leasing, cotare
18. Administrator/administratoare fond de investiții
19. Analist financiar/analistă financiară
20. Analist/analistă fuziuni și achiziții
21. Agenți/agente de asigurări
22. Funcționari/funcționare în servicii de evidență contabilă și financiară

Semestrul 1 (30)
1. Strategii macroeconomice fiscale şi bugetare(8)
2. Finanţe corporative(8)
3. Metodologia cercetărilor economice(7)
4. Tehnologii IT și software în domeniul financiar și contabil(7)
Semestrul 2 (30)
1. Audit financiar(8) Cursuri opționale



2. Investiţii international(8) Calcule financiare şi actuariale la nivel național
și internațional(7)
Management corporativ(7)

Evaluarea întreprinderii(7)
Gestiunea riscurilor financiare(7)

Semestrul 3 (30)
1. Standarde de raportare financiară(5)
2. Planificarea fiscală(5)
3. Stagii de practică(10)

Cursuri opționale
Contabilitatea managerială(5)
Contabilitate în comerţ (5)

Tehnici specifice de finanțare a Întreprinderilor
mici și mijlocii(5)
Guvernanța corporativă(5)

Semestrul 4 (30)
1. Teza de master (30)


