
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE 

GESTIUNE 

 

Cerc de contabilitate 
 

De ce să participi la cercul de contabilitate: 

 îţi dezvolţi competenţele de gândire critică, analiză, cercetare, redactare şi prezentare a 

unei comunicări; 

 dobândeşti cunoştinţe necesare pregătirii lucrării de licenţă, disertaţie, lucrărilor pentru 

sesiunea de comunicări, referatelor şi rapoartelor profesionale; 

 înveţi lucruri noi în domeniul contabilităţii; 

 interacţionezi cu invitaţi din mediul socio-economic; 

 ai contact cu angajatorii; 

 obţii un certificat de participare. 

 

Studenţii care participă la cercul de contabilitate sunt încurajaţi să pregătească, individual sau în 

grup, lucrări pentru sesiunea ştiinţifică studenţească (organizată pe 22 – 23 martie 2018). 

Beneficiile participării la sesiunea de comunicări includ: 

 contactul cu angajatori importanți din aria contabilității; 

 obținerea unor premii pentru lucrările deosebite / originale; 

 obținerea unui internship pentru autorii lucrărilor valoroase; 

 feedback și apreciere pentru lucrările prezentate; 

 prezentarea contribuției personale într-un mediu profesionist. 

 

Activităţile vor avea loc lunea, în intervalul 16.30 – 17.50, sala 0319, în perioada 27 

noiembrie 2017 – 12 martie 2018 (10 întâlniri). 

 

 



1. Teme, probleme şi idei de cercetare Conf. univ. dr. Ionel Jianu 27 noiembrie 

2. Structurarea unei lucrări  Prof. univ. dr. Camelia Lungu 4 decembrie 

3. Documentarea şi redactarea trecerii în 

revistă a literaturii de specialitate 

Prof. univ. dr. Mădălina Dumitru 11 decembrie 

4. Introducere în metodologiile şi tehnicile 

utilizabile în culegerea şi analiza datelor  

Asist. univ. dr. Elena Nechita 18 decembrie 

5. Relevanţa practică a studiilor în 

contabilitate 

Prof. univ. dr. Nadia Albu 8 ianuarie 

6. Studiul de caz - tipuri de date şi 

modalităţi de analiză şi prezentare a 

acestora 

Conf. univ. dr. Mirela Nichita 15 ianuarie 

7.Utilizarea de chestionare sau experimente 

în studiul fenomenelor contabile 

Prof. univ. dr. Nadia Albu 19 februarie 

8. Utilizarea instrumentarului statistic în 

prelucrarea şi analiza datelor  

Conf. univ. dr. Voicu Dragomir 26 februarie 

9. Cum prezentăm o lucrare? Bune practice 

de pregătire a prezentării şi de comunicare 

cu un public (I) 

Conf. univ. dr. Camelia 

Dobroţeanu 

5 martie 

10. Cum prezentăm o lucrare? Bune 

practice de pregătire a prezentării şi de 

comunicare cu un public (I) 

Invitat 12 martie 

 

Sesiunile sunt deschise studenţilor de la ciclurile de licenţă şi masterat ale Facultăţii CIG. 

Inscrierile au loc prin completarea formularului online de aici, până vineri 24 noiembrie! 

https://goo.gl/forms/oV49MskoFzPO2x163

