
Formarea de specialiști capabili 

să performeze atât la nivel corporativ, 

cât și la nivel de întreprinderi mici, în 

cadrul instituțiilor publice şi la nivelul 

profesiilor liberale.

Pregătirea actualilor și viitorilor 

auditori interni publici și a celor 

financiari externi, a consultanților și 

managerilor.

Creșterea capacități i  de a 

concepe și a adopta decizii ce pot 

asigura un management fiscal 

performant.

Deprinderea artei aprecierii, 

diagnosticării și consultanței în afaceri.

As imi la rea pr inc ip i i lo r  de 

gestiune a riscului, de elaborare, 

implementare și monitorizare a 

sistemelor ce inspiră încredere.

D e z v o l t a r e a  c a p a c i t ă ț i i 

interogative și crearea cadrului 

psihologic necesar facil i tări i 

raț ionamentelor profesionale 

subtile. 

Audit și consultanță în afaceri 

Obiectivele vizate

Cui se adresează programul?

În principiu, absolvenților:

- Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, ce doresc să se specializeze;

- altor facultăţi socio-umane și tehnice, care 

doresc să îşi însuşească elemente fundamentale 

privind administrarea afacerilor.

În aceeași măsură, :programul de studii este util

 - auditorilor interni sau externi;

 - diagnosticienilor de entități și sisteme /  

proiecte, de procese și rezultate; 

- consultanților în afaceri 

și managementul schimbării;

- referenților, experților 

și consultanţilor fiscali;

- inspectorilor și profesioniștilor 

în orice subdomeniu economic;

- controlorilor, cenzorilor și analiștilor;

- administratorilor financiari 

și de patrimoniu;

- asistenţilor manageri și, de ce nu, managerilor. 

        

         

                                 

                  Perspective post-absolvire master
   
Programul de studii are  pentru formarea postuniversitară:două acorduri de ieşire

Ø Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) – pentru cine doreşte să devină 
auditor financiar extern și/sau expert contabil

și

Ø Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – pentru a deveni consultanţi 
fiscali ; pe această bază, se obține la cerere recunoscuţi la nivel internațional
recunoașterea calificărilor în Contabilitatea afacerilor și Dreptul companiilor, ce pot fi 
profesate oriunde în lume

Și două ieșiri ce nu se pot formaliza:

- Camera Consultanților Fiscali din România (CCFR) – pentru cei ce doresc să-și 
clădească viitorul cu propriile forțe, dar pe plan național.

și  

Ø Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public Intern (UCAAPI) – pentru cei ce 
vizează un post de auditor intern în instituţii publice.
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