FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte Economice

Contabilitate
Master

Contabilitate – Auditul intern în sistemul public și privat

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Finanțe corporative
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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
3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate




DA

1
14
ore
30
30
19
2
2
83
125
5

Finanțe, Microeconomie, Macroeconomie, Piețe de capital
Nu este cazul

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare
multimedia;
Sală de seminar dotată cu tablă;

Competenţe profesionale

 Competenţă: C1. Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
 Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:
C1.1. Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru
înregistrarea operaţiunilor economice.
C1.2. Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei, precum şi a
factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează operaţiunile economico-financiare
C1.3. Elaborarea unei proceduri de analiză, evaluare şi înregistrare a operațiunilor economice în contabilitate.
C1.4. Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate
C1.5. Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei
 Competenţă: C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau
fiscale;
 Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de
rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
C3.2. Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de
rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
C3.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare
întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale;
C3.4. Evaluarea procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte
financiar-contabile și/sau fiscale;
C3.5. Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale.
 Competenţă: C4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:
C4.1. Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari;
C4.2. Explicarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;
C4.3. Aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari economico-financiari;
C4.4. Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor economico-financiari;
C4.5. Proiectarea structurii unei lucrari de analiza a poziţiei și performanței financiare a entității/organizației;

Competenţe
transversale





Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă și responsabilă;
Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare
și munca eficientă în cadrul echipei;
Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare
pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Disciplina Finanțe corporative asigură însușirea metodelor și tehnicilor de
acțiune practică financiară pentru căutarea resurselor de capital și alocarea lor
eficientă. Cursul are ca obiectiv principal dobândirea de către masteranzi, de
cunoştinţe avansate în finanţe corporative, fiind structurat pe principalele acțiuni
ale practicii finaciare, acțiuni corelate pentru identificarea și urmărirea obiectivului
major respectiv maximizarea valorii întreprinderii. Analiza financiară evidențiază
performanțele întreprinderii în termeni de rentabilitate și risc, iar planificarea și
strategia financiară trasează posibilele traiectorii pentru creșterea valorii globale a
întreprinderii și îndeosebi a averii acționarilor.
7.2 Obiectivele specifice
 Prin predarea disciplinei FINANȚE CORPORATIVE se urmărește cunoaşterea de
către masteranzi a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor
de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: mediul
financiar și obiectivele finanțelor corporative; valoarea prezentă, costul de
oportunitate, dobânda reală și inflație; decizia de investiții într-un mediu cert, dar
și în mediu probabilistic; criteriul VAN; decizia de finanțare VANA și costul mediu
ponderat al capitalului; costurile capitalului atât pentru o companie îndatorată, cât
și pentru una neîndatorată; influența structurii capitalurilor asupra valorii
întreprinderilor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Performanţa
întreprinderii
vs
Obiectivul major in Finanţe
1.1. Mediul financiar şi obiectul finanţelor
întreprinderii
1.2. Obiectivele unei analize financiare a
performanţelor întreprinderii

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
2. Valoarea prezentă, costul de discuţiilor a unor studii de caz.
oportunitate al capitalului, perpetuităţi,
Metode didactice utilizate în procesul de
anuităţi, dobânda reală şi inflaţia
2.1. Motivaţii privind folosirea criteriului predare (clasice/moderne)
Valorii Prezente Nete (VPN) faţă de alte Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
criterii
- de comunicare orală, expozitive
2.2. Luarea deciziilor de investiţii prin
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
regula Valorii Prezente Nete (VPN)
conversative (conversaţia euristică,
2.3. Costul de oportunitate al capitalului și discuţia colectivă, problematizarea);
structura capitalului
- de comunicare scrisă (lucrul cu
2.4. Perpetuităţi, anuităţi, dobânda reală manualul), lectura explicativă, lectura
şi inflaţia.
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
3. Decizia de investiţii în mediu cert
nedirijată:
3.1. Valoarea Actuală Netă (VAN),
3.2. RIR şi alte criterii de selecţie a - metode de observare directă
(observarea sistematică şi independentă,
investiţiilor.
experimentul, studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);
4. Aprofundarea criteriului VAN al - metode de învăţare prin acţiune simulată
(folosirea simulatoarelor, a jocurilor
unei investiţii
didactice).
4.1. Cheltuielile iniţiale de investiţii,
4.2. Cash-flow-urile disponibile
4.3. Valoarea reziduală,
4.4. Durata de exploatare şi rata de
actualizare

Observaţii
2 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

5. Decizia de investiţii în mediu
probabilistic
5.1. Analiza de sensitivitate;
5.2. Pragul de rentabilitate pentru VAN =
0;
5.3. Simularea Monte-Carlo;
5.4. Arborele de decizie şi opţiunile
reale.

6. Decizia de finanţare. VANA şi Costul
mediu ponderat al capitalului
6.1. Valoarea actuală netă ajustată şi
costul capitalului ajustat
6.1.1. Valoarea actuală netă ajustată
şi modul de finanţare
6.1.2. VANA şi autofinanţarea
6.1.3. VANA şi creşterea capitalului
6.1.4. VANA şi îndatorarea
6.2. Costul mediu ponderat al capitalului

4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;
4 ore
 Sportul de curs în format electronic va
putea fi accesat de către toți masteranzii
prin contul personal la debutul activităţii
prin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea prealabilă a suportului de
curs pentru a putea interacţiona în timpul
predării și a referinţelor bibliografice
indicate;

7. Costul capitalurilor la întreprinderea
4 ore
neîndatorată versus îndatorată
7.1. Întreprinderi neîndatorate (U) și cu
 Sportul de curs în format electronic va
investiții de menținere a capacității
putea fi accesat de către toți masteranzii
productive (g = 0)
prin contul personal la debutul activităţii
7.2. Întreprinderi îndatorate (L) și cu
prin intermediul Platformei de e-Learning
investiții de menținere a capacității
BlackBoard Academic Suite;
 Se
recomandă
masteranzilor
productive (g = 0)
parcurgerea prealabilă a suportului de
7.3. Întreprinderi neîndatorate (U) și cu
curs pentru a putea interacţiona în timpul
investiții noi (g > 0)
predării și a referinţelor bibliografice
7.4. Întreprinderi îndatorate (L) și cu
indicate;
investiții noi (g > 0)
8. Influenţa structurii capitalurilor
2 ore
asupra valorii întreprinderii
8.1. Costul capitalurilor proprii
 Sportul de curs în format electronic va
8.2. Costul îndatorării
putea fi accesat de către toți masteranzii
8.3. Costul mediu ponderat al capitalului
prin contul personal la debutul activităţii
8.4. Dezvoltări ale teoriei lui Modiglianiprin intermediul Platformei de e-Learning
BlackBoard Academic Suite;
Miller
 Se
recomandă
masteranzilor
8.5. Valoarea actuală netă ajustată şi
parcurgerea prealabilă a suportului de
costul capitalului ajustat
curs pentru a putea interacţiona în timpul
8.6. Evaluarea întreprinderii
predării și a referinţelor bibliografice
8.7. Analiza financiară şi evaluarea
indicate;
întreprinderilor
Bibliografie
[1] Constantinescu, Mădălina, (2013), Finanțe corporative, Note de curs.
[2] Brezeanu Petre, (2009), Finanțe corporative, Vol. I și II, Editura C.H. Beck, Bucureşti.
[3] Stancu, Ion; Stancu, Dumitra, (2012), Finanțe corporative cu Excel Editura Economică, București.
[4] Predescu, Iuliana; Toader, Aurelia Stela, (2010), Finanțe corporative, Editura Universitară, București.
[5] Ross Stephen A., Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey, Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
[6] Brealey Richard A., Myers Stewart C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.

8.2 Seminar/laborator
1. Performanţa întreprinderii vs Obiectivul
major in Finanţe

Metode de predare

2. Valoarea prezentă, costul de
oportunitate al capitalului, perpetuităţi,
anuităţi, dobânda reală şi inflaţia

3. Decizia de investiţii în mediu cert
4. Aprofundarea criteriului VAN al unei
investiţii

5. Decizia de investiţii în mediu La fiecare seminar, se vor face aplicaţii
practice, conform tematicii.
probabilistic
Masteranzii vor lucra individual şi vor
rezolva exerciţiile propuse la finalul temei
de aplicaţie.
6. Decizia de finanţare. VANA şi Costul
mediu ponderat al capitalului

7. Costul capitalurilor la întreprinderea
neîndatorată versus îndatorată

8. Influenţa structurii capitalurilor asupra
valorii întreprinderii

Observaţii
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;
1 oră
 Se
recomandă
masteranzilor
parcurgerea suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul activităților
de seminar și a referinţelor bibliografice
indicate;

Bibliografie
[7] Constantinescu, Mădălina, (2013), Finanțe corporative, Note de curs.
[8] Brezeanu Petre, (2009), Finanțe corporative, Vol. I și II, Editura C.H. Beck, Bucureşti.
[9] Stancu, Ion; Stancu, Dumitra, (2012), Finanțe corporative cu Excel Editura Economică, București.
[10] Predescu, Iuliana; Toader, Aurelia Stela, (2010), Finanțe corporative, Editura Universitară, București.
[11] Ross Stephen A., Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey, Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
[12] Brealey Richard A., Myers Stewart C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill. 2006.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării
domeniului;
 Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în
cadrul simpozioanelor științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru
analiză și predare.
 Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

10. Evaluare
Prezenţa şi implicare la ore

1

0

%

Evaluare periodică

Activitate seminar
%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

oral

-

%
%]

