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Anexa II. 5FB

MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI PERSPECTIVA PROGRAMULUI DE STUDIU
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ - Universitatea „Ioan Slavici”, de la
înfiinţare, menţionată şi în Statut, a fost şi rămâne, misiune de educare, învăţământ şi orientare către
nou și de stimulare a cercetării ştiinţifice, atât în rândul tinerei generaţii, cât şi a adulţilor.
Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare
ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara, sunt următoarele:
1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesionalştiinţifice şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate;
2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi economice, juridice şi ştiinţifice, adecvate
pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează
prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor
activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor;
3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină
capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete,
teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii socialeconomice şi ale protecţiei mediului înconjurător.
Misiunea specializării este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de
aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor
care să permită specializarea complexă în domeniul Finanțe, oferind studenţiilor conceptele,
metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi
acumularea cunoştiinţelor de specialitate, ca premise esenţiale ale formării de specialişti în
domeniul Finanțe, pentru următoarele domenii de activitate: finanțe private și publice (Administrații
ale Finanțelor Publice, Curtea de Conturi, Comisariate Regionale ale Gărzii Financiare, instituții de
învățământ superior), instituții de credit, organisme și societăți specifice piețelor monetare, de
capital și de asigurări (societăți de asigurări, reasigurări și co-asigurări, societăți de investiții
financiare, fonduri și societăți închise și deschise de investiții, case de compensare).
Programul de studii Finanțe și Bănci își propune să dezvolte cunoștințe, practici specifice și
competențe necesare specialiștilor în domeniile financiar și bancar, în acord cu direcțiile actuale și
de perspectivă în domeniul economic, în organizarea și conducerea finanțelor moderne din toate
sectoarele de activitate ale economiei și pentru toate entitățile economico – financiare care
activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.
Obiectivul programului de studii Finanțe și Bănci constă în formarea de competenţe
profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum şi în educarea
studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de specialitate
1

din domeniul Finanțe, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior
(CNCSIS), astfel:
1. Competenţe profesionale:
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi
publice
C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
2. Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Administrator bancar/produs leasing - 241231; Administrator financiar (patrimoniu) (studii
superioare) - 263111; Agent capital de risc - 241214; Analist financiar - 241305; Analist investitii 241211; Asistent analist - 241307; Comisar Garda Financiara - 241202; Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în economia mediului - 263103; Consultant fiscal - 241222; Consultant
plasamente valori mobiliare - 241213; Controlor tezaur - 241101; Controlor vamal, controlor pentru
datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Dealer - 241209; Economist banca 241224; Expert/ inspector vamal - 335105; Inspector asigurari - 241206; Inspector de risc - 241247;
Inspector de specialitate asigurari - 241242; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Inspector
financiar-bancar - 241205; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230;
Referent bancar/ societate de leasing - 241236; Referent de specialitate asigurari - 241244; Referent
de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Specialist sistem asigurari – 241250
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Operator ghişeu bancă, Agent servicii
financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier clienţi, Asistent de specialitate
financiar-contabilă, Asistent de specialitate în asigurări, Ofiţer credite, Ofiţer de Cont Operator
ghişeu bancă, Agent pentru servicii de investiţii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb
valutar, Consilier Clienţi; Specialist pieţe reglementate; Agent de servicii de investitii financiare
ASIF; Reprezentant control intern RCI; Consultant de investiţii CI
Noua curriculă a specializării a fost astfel gândită încât să asigure:
 flexibilitate şi adaptabilitate în raport cu interesele şi performanţele studenţilor;
 compatibilitatea planurilor de învăţământ la nivel naţional şi european;
 promovarea abordărilor interdisciplinare în pregătirea pentru profesie;
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 timp de studiu individual al studenţilor, pentru activităţi şi stagii de formare practică
specifice domeniului de pregătire.
Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pot fi aprofundate prin continuarea
studiilor la programele de masterat şi apoi de doctorat, asigurându-se educaţia şi dezvoltarea
profesională continuă a absolvenţilor specializării Finanțe și Bănci, în concordanţă cu cadrul
naţional al calificărilor şi cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.
Curricula universitară oferită de această specializare răspunde cerințelor contemporane ale
învățământului universitar, fiind aliniată la standardele internaționale după care se pregătesc
specialiști în domeniul finanțe. Formarea la nivel de licență (ciclul I) se bazează pe planul de
învăţământ care îmbină disciplinele fundamentale prevazute în trunchiul comun pentru toate
specializările cu disciplinele de specialitate corespunzătoare programului de studii.
Prezentarea detaliată a disciplinelor oferite în cadrul specializării Finanțe și Bănci poate fi
vizualizată prin intermediul Fişei disciplinei, elaborată pentru fiecare disciplină cuprinsă în planul
de învatamânt.
Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale şi discipline
facultative. Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse începând cu semestrul 1 al anului 2 de
studiu completând traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de către student,
înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele ce conţin disciplinele opţionale.
În vederea realizării misiunii, obiectivele specializării Finanțe și Bănci vizează:
¾ formarea unor specialişti cu pregătire multidisciplinară, în vederea obținerii obținerii
cunoștințelor și aptitudinilor pentru economiști specialiști în domeniile financiar și bancar, capabili
a se adapta evoluţiei mediului economic românesc şi european;
¾ desfăşurarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a
studenţilor în programe de cercetare care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la
creşterea calităţii învăţământului superior economic românesc;
¾ formarea de deprinderi și abilități, care să permită absolvenților aplicarea cunoștințelor și
realizarea de activități profesionale în domeniul financiar – bancar;
¾ formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu, capabil să găsească
soluţii optime pentru funcţionarea eficientă a economiei naţionale.

Decan,
Conf. univ. dr. Untaru Mircea

Director departament,
Conf. univ. dr. Liliana Dorneanu
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