FISA DISCIPLINEI
 Date despre program
Institutia de invatamint superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de invatamant
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Constructii
Constructii Civile si Management
Stiintific
Master
Managementul proiectelor si evaluarea proprietatii

Master
14.00

 Date despre disciplina
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria tematica (subject area)
2.3 Responsabili de curs
2.4 Titularul disciplinei
2.5 Anul de studii II 2.6 Semestrul 1

An/
Sem

Inginerie Civilă
Conf.dr.ec. Sorina Ciplea
Conf.dr.ec. Sorina Ciplea
2.7 Evaluarea Examen

2.8 Regimul disciplinei DS

Timpul total estimat
Denumirea disciplinei

Bazele economiei si

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
sapt.
Ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

Credit



AUDIT FINANCIAR

TOTAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

78

3

14
1

1

2

3.2

78

3.5

din care
curs
din care
curs

II/1 introducere in economia

14

14

50

generala
3.1
3.4

Numar de ore pe
săptămână
Total ore din planul de înv.

1

3.3

aplicatii

1

14

3.6

aplicatii

14

Studiul individual
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati
50
3.7 Total ore studiul individual
78
3.8 Total ore pe semestru

3.9

3

Numar de credite

4.1
4.2

 Preconditii
De curriculum
De competente

5.1
5.2

 Conditii (acolo unde este
De desfasurare a cursului
De desfasurare a aplicatiilor

(acolo unde este cazul)
Cunoştinţe economice din manualele de liceu.

cazul)

1

Ore
28
20
20
3
7

6 Competente specifice acumulate
- Întelegerea principalelor mecanisme de functionare a economiei de piată
- Însusirea unui mod de gândire economic
- Întelegerea procesului de integrare economică europeană si perspectivele economiei
românesti

După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili:
să cunoască conceptul de audit financiar
să cunoască normele de comportament in audit
să cunoască intocmirea conturilor anuale
să cunoască misiunile de audit speciale si conexe
să cunoască Standardele Internationale si Directivele Europene

- Formarea unei atitudini pozitive fată de stiinta economică
- Dezvoltarea abilitătilor de a gândi economic
- Obisnuirea de a interpreta orice situatie si fapt si din perspectiva economică.

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

-Cunoasterea din punct de vedere stiintific a vietii economice

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea si însusirea unor notiuni si concepte
economice, care să permită folosirea lor în realizarea unor
studii de caz.

7.2

Obiectivele specifice

Asimilarea cunostiintelor privind cererea si oferta, valoarea si
preturile, concurenta, mediul de afaceri, comportamentul
producătorilor si consumatorilor, venituri, bilant, cash-flow, cu
scopul de a acumula cunostiinte microeconomice de bază,
necesare desfăsurării cu profesionalism al activitătilor viitoare.

1
2

Auditul financiar, conceptul de audit, serviciile si rolul audituluil
Riscurile in audit si normele de referinta.
Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit.

2

Metode de
predare

Observatii

Videop
roiecto
r

8.1. Curs (programa analitica)

Expun
ere,
discuții

8. Continuturi

4
5
6

7

Misiuni de audit speciale si conexe.
Normele de comportament in audit.
Controlul de calitate in audit.
Intocmirea conturilor anuale.
Organizarea activitatii de expertiza.
Legatura bilantului contabil cu contul de rezultate.
Analiza echilibrului financiar.
Soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinantare,
tabloul financiar.
Evaluarea economica si financiara a intreprinderii.
Standarde Internationale de audit.
Directive Europene.

8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)
1
2
3
4
5
6
7

Metode de Observatii
predare

Imaginea fidela a patrimoniului unitatii.Orientarea si planificarea
auditului.
Evaluarea controlului intern. Controlul conturilor.
Evenimente posterioare inchiderii exercitiului financiar.
Utilizarea lucrarilor altor profesionisti si alte lucrari necesare
incheierii misiunii.
Documentarea lucrarilor de audit si Raportul de audit.
Contul de bilant patrimonial si contul anual de profit si pierdere.
Aplicatii practice privind verificarea si certificarea bilantului.

Expunere

3

Bibliografie:
In biblioteca UTC-N
Materiale didactice virtuale
In alte biblioteci:

1. Marin Toma, Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei entitati, Editura
CECCAR, Bucuresti, 2005, ISBN 973-8478-74-5
2. Corpul expertilor contabili, Norme de audit financiar si certificare a bilantului contabil,
1995, ISSN 1224-080X
3. Ioan Oprean, Intocmirea si auditarea bilantului contabil, Editura Intelcredo, Deva,
1997, ISBN 973-97879-3-2.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
Competentele propuse au rezultat in urma discutiilor cu operatorii in domeniu

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs

întrebări teorie

Aplicatii

întrebări din proiect

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
Proba scrisă:
durata evaluării 1
ore(2subiecte)
Proba scrisă:
durata evaluării 2
ore (3 subiecte)

10.4 Standard minim de performanta

3

nota finala
40%

60%

50% răspunsuri corecte la partea de teorie, 50% din problemele practice

Data completarii

Titularul de Disciplina
Conf. ec. Sorina Ciplea

Data avizarii in departament
.........................

Responsabil de curs
Conf. dr. ec. Sorina Ciplea

Director departament
Conf. dr. ing. Claudiu Aciu

4

