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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Finanțe-contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate  
1.5 Ciclul de studii                   Licență  
1.6 Programul de studii  Contabilitate și informatică de gestiune 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              PRACTICĂ DE SPECIALITATE 
2.2 Titularul activităţilor de curs     
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Daniela Petrașcu 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei: 
obligatorie (DD) 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

30 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

90 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
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      - 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        disciplinele fundamentare si de specialitate 

parcurse in anul I si II de studiu 
4.2 de competenţe        conceptele de baza utilizate în domeniul 

locului de practică 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

acces la informații relevante pentru realizarea orelor de 
practică 
acces la informații relevante pentru realizarea proiectului 
de practică 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
  Cunoaşterea conceptelor, teoriilor și principiilor de bază utilizate în domeniul în care 

se realizează stagiul de practică 
 
 
 
 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Comunicarea verbală şi scrisă folosind adecvat conceptele economice. 
 Deprinderea de a lucra în echipă. 
 Deprinderea de a rezolva problemele  
 Abilitatea de a coopera cu specialişti din domeniile la care se realizează stagiul de 

practică. 
 Atitudine responsabilă în luarea deciziilor în perioada stagiului de practică. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Contactul permanent cu realitatea economică, cu mediul de afaceri, cu 
sectorul privat / instituțiile publice. 

7.2 Obiectivele 
specifice             

 Aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice dobândite 
 Corelarea conceptelor teoretice cu aplicabilitatea practică a acestora. 
 Familiarizarea studenților cu modul de organizare și conducere al 

entităților economice 
 Familiarizarea studenților cu modul de ținere a evidenței contabile 
 Formarea unor competențe privind circuitul documentelor financiar-

contabile, arhivarea și păstrarea acestora 
 Observarea modului de desfășurare a operațiunilor econmico-

financiare specifice obiectului de activitate al entității economice 
 

8.  Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de 

predare 
Observaţii 
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 Aspecte generale referitoare la tipul de 
societate, modul de contituire, obiectul de 
activitate, administrarea și conducerea 
societății 

 Organizarea societății (structura 
organizatprică, baza de tehnico-materială, 
selectarea și pregătirea personalului) 

 Relațiile cu mediul economice(furnziori, 
clienți, instituții publice, activitatea de 
marketing) 

 Evidența contabilă (documente financiar-
contabilr, operațiuni, arhivare, inventariere, 
programe informatice de contabilitate) 

 Operațiuni privind imobilizările, stocurile, 
capitalurile proprii și împrumutate, datoriile 
și creanțele, veniturile și cheltuielile 

 Lucrări contabile de sinteză (balanța de 
verificare, registrele contabile obligatorii, 
bilantul contabil, contul de profit si 
pierdere) 

Informare, 
Documentare, 

Cercetare 
Rezolvarea de 

probleme 
Studiul de caz 

Redactare 
Prezentare 

 

Bibliografie 
 Informații relevante pentru realizarea lucrarii de practică regăsite în publicațiile de 

specialitate utilizate și recomandate la cursurile deja parcurse, precum și în documente 
relevante furnizate de compania/ instituția la care se realizează stagiul de practică. 

 Rapoarte anuale publicate de compania / instituția unde se realizează stagiul de 
practică. 

 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

- - - 
Bibliografie 
- 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Conținului programei de practică este corelat cu necesitățile angajatorilor privind cunoștințele 
minimale și de bază pe care un absolvent de contabilitate trebuie să le dețină la momentul 
angajării. 
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10. Evaluare 
 

Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Realizarea dosarului 
de practică 

colocviu 100% 

- - - 
10.5 Seminar/laborator - - - 

- - - 
10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Realizarea a 50% din dosarul de practică și prezentarea adeverinței de la entitatea economică 
unde s-a desfășurat stagiul de practică. 
 
 
Data completării Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016         ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
 03.10.2016                           ............. 
 


