FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Școala Doctorală de Contabilitate
Contabilitate
Doctorat
DOCTORAT - PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT
PE STUDII AVANSATE

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Raportare financiară și non disciplinei
financiară
2.3. Titularul activităţii de curs
Cenar Iuliana
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de
II 2.6.
II 2.7. Tipul de
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)

2.2. Cod disciplină

C 2.8. Regimul disciplinei

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Op

(O – obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
2
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
28
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

SDC4

0
0
ore
35
80
20
10
2
-

147
28
175
7

-

- pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector
-

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C3. Capacitatea de analiză a rapoartelor financiare pentru entităţi economice,
instituţii publice, instituţii de credit;

Competenţe transversale

C5. Capacitatea de comunicare profesională a informaţiilor specifice
contabilităţii informatizate în vederea evaluării deciziilor strategice şi
operaţionale ale organizaţiei;
C7. Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a
informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice;
C8. Capacitatea de a elabora strategii privind politica contabilă şi fiscală a
entităţilor;
C9. Capacitatea de înţelegere a funcţiei manageriale pe diferite trepte ierarhice
în entităţi;
C11. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară;
C12. Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a
demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
CT1. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii
pentru rezolvarea de probleme economice specifice, furnizarea de informaţii
contabile necesare managementului entităţilor;
CT2. Capacitatea de a identifica oportunităţile de formare continuă, inclusiv în
limbi de circulaţie internaţională;
CT3. Capacitatea de a valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru
propria dezvoltare;
CT4. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul
contabilităţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Cunoașterea și interpretarea critic- constructivă a raportărilor financiare și
disciplinei
nefinanciare
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoașterea aspectelor teoretice şi practice privind raportările financiare și
nefinanciare;
 Dezvoltarea capacității de analiză critică și comparativă a raportărilor
financiare și nefinanciare
 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari
 Identificarea unor direcţii de îmbunătățire a modului de realizare și
interpretare a raportărilor financiare și nefinanciare;
 Dezvoltarea de raţionamente şi judecăti de valoare referitoare la rolul
raportării financiare și nefinanciare

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
1. Standarde şi norme de raportare financiară și nefinanciară
Prelegere
Conversaţie
Referate
Dezbatere
2. Potenţial informativ al raportărilor financiare pe domenii de activitate Prelegere
(explorare conținuturi, elemente comune și specifice)
Conversaţie
Referate
Dezbatere
3. Raportări nefinanciare. Conținuturi și analize critice
Prelegere
Conversaţie
Referate
Dezbatere

Observaţii
6 ore

12 ore

6 ore

4. Perspective ale raportărilor financiare și nefinanciare

Prelegere
Conversaţie
Referate
Dezbateri

4 ore
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7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Utiliza terminologiei specifice rapoartărilor financiare şi nefinanciare, cunoașterea conţinutului, rolului şi
utilității acestora, analiza și interpretarea informațiilor conținute pot susține demersuri cognitive atât în

cadrul comunității epistemice, cât și în activitatea practică, subiectul fiind unul dinamic aflat sub presiunea
dezvoltărilor tehnologice și a cerințelor tot mai complexe impuse de dezvoltarea societății.
8. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare pe parcurs

10.5 Seminar/laborator

Evaluare finală
Nu este cazul

Elaborarea și prezentarea unui
studiu de caz pe tematica cursului
Evaluare orală

10.3
Pondere din
nota finală
50%
50%

-

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5
Cunoaşterea modului de producere, prezentare și interpretare a informaţiilor contabile diseminate prin
intermediul rapoartelor financiare. Cunoaşterea aspectelor generale de raportare nefinanciară.
Data completării
15.09.2020

Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura titularului de curs
Prof. univ.dr. Cenar Iuliana

Semnătura titularului de seminar
-

Semnătura director SDC
Conf. univ. dr. Căpușneanu Sorinel

Anexă la Fişa disciplinei (facultativă)

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

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare pe parcurs

Evaluare finală

10.2 Metode de evaluare
Elaborarea și prezentarea
unui studiu de caz pe
tematica cursului
Evaluare orală

10.3 Pondere din nota finală
50%
50%
-

10.5 Seminar/laborator

-

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea modului de producere, prezentare și interpretare a informaţiilor contabile diseminate prin intermediul
rapoartelor financiare. Cunoaşterea conținutului raportărilor nefinanciare.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
15.09.2020

-

c. Evaluare – restanţă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare pe parcurs

Evaluare finală
10.5 Seminar/laborator
-

10.2 Metode de evaluare
Elaborarea și prezentarea
unui studiu de caz pe
tematica cursului
Evaluare orală
-

10.3 Pondere din nota finală
50%
50%
-

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea modului de producere, prezentare și interpretare a informaţiilor contabile diseminate prin intermediul
rapoartelor financiare. Cunoaşterea aspectelor generale de raportare nefinanciară.
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
15.09.2020

-

