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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE  

1.2 Facultatea/Departamentul IOSUD 

1.3 Departamentul SDSEU 

1.4 Domeniul de studii Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici și instrumente informatizate de cercetare 

aplicate în contabilitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. habil. Veronica STEFAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. habil. Veronica STEFAN 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 

 E  2.7 Regimul 

disciplinei 
Ob 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 
3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 9 

Examinări 5 

Alte activităţi  - 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
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4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum Contabilitate generala, tehnologii informatice 

4.2 de competenţe  MS Office 

 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Conexiune internet, platforma Moodle, platforma Teams; 

(Calculator/ laptop, videoproiector, tabla) 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Conexiune internet, platforma Moodle, platforma Teams; 

(Calculator/ laptop, videoproiector, tabla) 

 

6.Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe profesionale  Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care 

definesc mediul intern şi extern al  unei organizații 

economice complexe;  

 Capacitatea de a realiza analize integrate ale datelor cu 

caracter contabil, de a le interpreta și utiliza în contexte 

profesionale extinse; 

 Capacitatea de a evalua critic-constructiv metodele și 

tehnicile de cercetare utilizate în domeniul contabilității; 

 Capacitatea de a planifica, organiza și coordona activități 

din domeniul cercetării aplicate în contabilitate; 

 Cunoașterea ansamblului metodelor și tehnicilor de 

cercetare  economică; specific, utilizare, limite și avantaje; 

 Dezvoltarea capacităţii de a identifica metodele și tehnicile 

de cercetare aplicabile într-un context concret; 

 Capacitatea de a utiliza metodele și tehnicile de cercetare    

în scopul eficientizării activității organizației. 

 

Competenţe transversale  Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 

complex specializată și aplicarea de tehnici de relaţionare 

şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Manifestarea unei atitudini pozitive fata de cercetarea 

ştiinţifica; 

 Manifestarea unei atitudini responsabile fata de sarcinile 

care decurg din activităţile la care participa (curs, 

seminar); 

 Stimularea și dezvoltarea unor laturi semnificative ale 

potențialului intelectual, prin manifestarea abilităților de 

lucrul sub coordonare directă și asumarea unor inițiative și 

responsabilități în cadrul unei echipe de cercetare; 

 Abilitatea de a lucra în echipă. 
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7.Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea abilităților de a planifica, organiza și aplica un 

demers de cercetare științifică, prin abordarea sistematică 

a metodelor și tehnicilor de cercetare în scopul însușirii 

conceptelor teoretice și practice specifice acestora și 

dezvoltarea unor competențe care să permită doctoranzilor 

să identifice și să implementeze cele mai potrivite și 

eficiente metode de cercetare în domeniul contabilității. 

7.2 Obiectivele specifice  Înțelegerea diferențelor între tipurile de cercetare 

științifică; 

 Însușirea demersului de cercetare științifică; 

 Cunoașterea principalelor metode de cercetare științifică; 

 Cunoștințe privind elaborarea unei lucrări științifice și 

prezentarea publică a acesteia; 

 Dezvoltarea capacității de a identifica situațiile tipice și 

punctarea aspectelor specifice în care se recomandă 

utilizarea fiecărei metode și tehnici de cercetare;  

 Înțelegerea oportunității aplicării tehnicilor și 

instrumentelor informatizate în cadrul unei cercetări; 

 Formarea de abilități practice în aplicarea metodelor și 

tehnicilor de cercetare prin prezentarea de aplicații și studii 

de caz specifice;  

 Atitudine corectă din punct de vedere științific și tehnic 

față de utilizarea metodelor și tehnicilor manageriale; 

 Creativitate și inițiativă în munca de cercetare. 

 

8. Conținut 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

CURS 1 - Noțiuni de bază, Obiect și metodă; PARTICULARITĂȚI  

                ALE CERCETĂRII IN SUBSISTEMUL CONTABILITĂȚII 

expunere, schimb de 

idei, studii de caz 

2 ore 

CURS 2 - Documentarea în cercetarea științifică; 

                CONSIDERATII  TEORETICO-METODOLOGICE 

expunere, schimb de 

idei, studii de caz 

4 ore 

CURS 3 - Realizarea proiectului de cercetare; ETAPE,  

                 PARTICULARITĂȚI, EXEMPLIFICĂRI 

expunerea, schimb 

de idei, studii de caz 

4 ore 

CURS 4 - Metode și strategii de cercetare; CLASIFICARE,  

                SPECIFICUL APLICĂRII ÎN ONTABILITATE 

expunere, schimb de 

idei, studii de caz 

6 ore 

CURS 5 - Redactarea unui text științific; PREZENTAREA  

                REZULTATELOR CERCETĂRII   

expunere, schimb de 

idei, studii de caz 

4 ore 

CURS 6 - Viziunea sistemică asupra științelor de gestiune;  

                 STUDII DE CAZ 

expunere, schimb de 

idei, studii de caz 

2 ore 

CURS 7 - Tehnologiile disruptive în era digitalizării și impactul  

                 asupra cercetării 

expunere, schimb de 

idei, studii de caz 

2 ore 
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   Bibliografie 

 

1. M. Niculescu., N. Vasile., R.Ș. Vergatti, s.a., 2011, Epistemologie, perspectiva interdisciplinara, Ed. 

Bibliotheca 

2. D. Zait., A. Spalanzani., Construcția strategica a cercetării. Opțiuni metodologice – intre logic si 

euristic, 2015, Ed. Secom Libris, Iasi 

3. A.L.Ristea., V.I. Franc., C. Popescu., 2017, Metodică în cercetarea științifică, Ed. Expert 

4. C. Ștefănescu, Metodologia cercetării științifice în management, 2009, Ed. Fundația România de mâine 

5. S. Moscovici., F. Buschini., 2007, Metodologia științelor socioumane, Polirom 

6. B. Blumberg., D.R. Cooper., P.S. Schindler., Business Research Methods, 2011, McGraw-Hill. Higher 

Education 

7. I. Stegăroiu., Metode și tehnici de management, 1999, Ed. Macarie, Târgoviște 

8. C. Ștefănescu., Metodologia cercetării științifice în management, ed. a 2-a, 2009, Ed. Fundației 

România de Mâine, București 

9. M. Toma., Fundamentele diagnosticului global-strategic, 2013, Ed. Bibliotheca, Târgoviște 

10. V. Munteanu s.a., Bazele contabilității – Caiet de lucrări practice, exerciții de logica contabila si 

lucrare practica monografica, 2017, Ed. Universitara, Ed. V 

11. Nicolescu O., Verboncu I., 2008, Metodologii manageriale, Ed. Universitară, București 

12. Petrescu I., 2014, Contribuții la conturarea unui model românesc de management, Editura Expert, 

București 

13. Rigby D., 2017, Management tools, Bain & Company 

14. V. Stefan., 2018, Note de curs – Tehnici și instrumente informatizate de cercetare aplicate în 

contabilitate, Biblioteca FSE, UVT, format electronic CD 

              

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Specificarea poziționării epistemologice Studiu de caz si dezbatere  2ore 

2. Formularea obiectului cercetării Studiu de caz si dezbatere  2ore 

3. Determinarea cadrului metodologic Studiu de caz si dezbatere  2ore 

4. Colectarea, prelucrarea, arhivarea datelor Studiu de caz si dezbatere  2ore 

5. Comunicarea rezultatelor cercetării Studiu de caz si dezbatere  2ore 

6. Analiza unor lucrări de cercetare Studiu de caz si dezbatere  2ore 

 

Bibliografie 

 

1. D. Zait., A. Spalanzani., Construcția strategica a cercetării. Opțiuni metodologice – intre logic si 

euristic, 2015, Ed. Secom Libris, Iasi 

2. A.L.Ristea., V.I.Franc., C.Popescu., 2017, Metodică în cercetarea științifică, Ed. Expert 

3. C. Ștefănescu., Metodologia cercetării științifice în management, ed. a 2-a, 2009, Ed. Fundației 

România de Mâine, București 

4. V. Munteanu s.a., Bazele contabilității – Caiet de lucrări practice, exerciții de logica contabila si 

lucrare practica monografica, 2017, Ed. Universitara, Ed. V 

5. V. Stefan., 2018, Note de curs – Tehnici și instrumente informatizate de cercetare aplicate în 

contabilitate, Biblioteca FSE, UVT, format electronic CD 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Discutarea conținutului disciplinei cu alți colegi care predau aceeași disciplină la alte universități din 

țară și din alte state membre ale Uniunii Europene; 

 Consultarea unor angajatori reprezentativi din domeniul public și privat; 

 Utilizarea de studii de caz și exemple de cercetări realizate în domeniu. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
Evaluarea cunoştinţelor 

acumulate  

 Răspunsurile la examen 

(evaluarea finală) 

100 % 

10.5 Standard minim de performanţă  

 Cunoaşterea metodelor si tehnicilor de cercetare aplicate în contabilitate; 

 Cunoașterea principalelor sisteme moderne de contabilitate;  

 Capacitatea de a identifica metodele și tehnicile generale și specifice de cercetare în contabilitate, de 

aplicare concretă în contextul economico-social al diverselor organizații și parcurgerea  principalelor 

etape  în implementarea acestor metode; 

 

 

Data completării 

 

 

 

 

 

Semnătura 

 Titular de curs, 

Prof. univ. Dr. habil Veronica STEFAN 

 

 

 

Semnătura 

Titular de seminar, 

  

 

 

Data avizării în 

CSD – SDSEU, 

 

 

                                                 Semnătura 

                                                 Director SDSEU, 
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