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
Departamentul de Stiinte economice

Contabilitate
Master

Contabilitate – Audit Intern în Sistemul Public şi 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

Auditul sistemelor de management al calităţii
2.5 Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs

2
28

E 2.7 Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
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

DO

2
28
ore
50
50
30
2
2
10
144
200
8

- Cunoştinţe de contabilitate, control, audit.
- Cunoştinţe de comportament în echipă
- Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie şi laborator de contabilitate
informatizată
- Sală de seminar dotată cu internet şi videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1
Capacitatea de realizare a unor corelaţii
interdisciplinare pentru transpunerea în
practică a cunoştinţelor economicofinanciare

C1.1. Abilităţi de prestare a serviciilor de asistenţă, consultanţă, audit şi consiliere
managerială
C1.2. Analiza legislaţiei fiscale şi aplicarea acesteia în cadrul sistemului informaţional
contabil
C1.3. Capacitatea de aplicare a tratamentelor contabile și dezvoltarea capacităţii de
fundamentare a deciziilor prin analiza situaţiilor de raportare financiar-contabilă
C1.4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specifice pentru diagnosticul,
evaluarea şi raportarea activităţilor entităţilor economice
C1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţii publice şi executarea misiunilor

de audit
C1.6. Abilitatea de interpretare şi aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate
şi audit în cadrul entităţilor economice, organizaţiilor publice şi instituţiilor financiarbancare.
Competenţe transversale

CT1



Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini
complexe, interdisciplinare



Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

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

7.2 Obiectivele specifice

Auditul sistemelor de management al calităţii are ca obiectiv general:
• evaluarea conformităţii proceselor şi rezultatelor acestor procese (produse,
servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
• evaluarea conformităţii unor elemente ale sistemului calităţii, sau a sistemului
în ansamblu, cu cerinţele specificate;
• evaluarea eficacităţii sistemului calităţii întreprinderii privind realizarea
obiectivelor stabilite;
• identificarea punctelor critice, surse ale deficienţelor, în desfăşurarea
activităţilor din întreprindere;
• iniţierea măsurilor corective şi de îmbunătăţire necesare, privind procesele şi
rezultatele acestor procese (produse, servicii);
• urmărirea aplicării măsurilor corective şi de îmbunătăţire stabilite.
Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate acţiunile de
îmbunătăţire a calităţii proceselor, produselor şi a sistemului calităţii
întreprinderii. În măsura în care aceste audituri sunt corect planificate şi
programate, ţinând seama de natura şi importanţa activităţilor şi sunt efectuate
de auditori calificaţi, se poate ajunge la micşorarea continuă a abaterilor şi
implicit la creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor.
Prin predarea disciplinei Auditul sistemelor de management al calităţii se
urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a
termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la
desfăşurarea misiunilor de audit, în planificarea şi realizarea auditurilor interne în
scopul verificării eficacităţii şi eficienţei sistemului de management al calităţii şi a
altor sisteme de management reglementate de standardele familiei ISO.
La finalizarea cursului, masteranzii vor fi capabili să procedeze la:
- Efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dacă produsele în curs de
fabricaţie, sau cele noi, corespund cerinţelor specificate (în standarde sau în alte
documente normative) şi pentru a evalua în ce măsură procesele sunt ţinute sub
control.
- Evaluarea sistemului calităţii întreprinderii, în raport cu un anumit standard sau
pentru a verifica dacă acest sistem este implementat şi satisface în mod constant
cerinţele prestabilite.
- Identificarea punctelor critice, în vederea reducerii costurilor referitoare la
calitate, ca şi supravegherea aplicării măsurilor corective stabilite.

8. Conţinuturi
8.1 Curs/Teme
Cursul 1.
Concepte de bază în auditul
calităţii. Sisteme de management
destinate pentru a demonstra
conformitatea cu anumite cerinţe,
reglementate de standardele ISO.
Principii de bază.

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul
va fi interactiv, masteranzii fiind atraşi în
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor
studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul de
predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de

Observaţii
2 ore
- Suportul de curs în format
electronic va putea fi accesat de către
toți studenții prin contul personal la
debutul activităţii prin intermediul
Platformei de e-Learning BlackBoard

cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative
(conversaţia euristică, discuţia colectivă,
problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul),
lectura explicativă, lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:
- metode de observare directă (observarea
sistematică şi independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Cursul 2.
- idem
Principii de auditare.
Comportamentul etic. Codul
deontologic al auditorului.
Cerinţele de confidenţialitate.
Prezentarea corectă a
constatărilor auditului şi a
obstacolelor întâlnite pe parcursul
auditului.
Cursul 3.
- idem
Cerinţele privind responsabilitatea
profesională a auditorului.
Independenţa şi imparţialitatea.
Utilizarea dovezilor.
Cursul 4.
- idem
Conducerea unui program de
audit. Fluxul de proces al unui
program de audit. Obiectivele şi
amploarea unui program de audit.
Cursul 5.
- idem
Responsabilităţi, resurse şi
proceduri. Activităţile principale
din cadrul auditului.
Cursul 6.
- idem
Implementarea programului de
audit. Înregistrări ale programului
de audit.
Cursul 7.
- idem
Monitorizarea şi analizarea
programului de audit. Iniţierea
auditului. Desemnarea
conducătorului echipei de audit.
Definirea obiectivelor, domeniului
şi a criteriilor auditului.
Determinarea fezabilităţii
auditului.
Cursul 8.
Selectarea echipei de audit.
- idem
Recomandări pentru excluderea
conflictelor de interese în
procesul auditului. Stabilirea
contactului iniţial cu auditatul.
Efectuarea analizei documentelor.
Pregătirea auditului la faţa locului.
Cursul 9.
Pregătirea planului de audit.
Alocarea activităţilor în cadrul
echipei de audit. Pregătirea

Academic Suite;
Se
recomandă
studenţilor
parcurgerea
prealabilă
a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării și a
referinţelor bibliografice indicate.

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

- idem

documentelor de lucru. Efectuarea
auditului la faţa locului.
Cursul 10.
Desfăşurarea şedinţei de
deschidere. Comunicarea pe
parcursul auditului. Rolul şi
responsabilităţile ghizilor şi
observatorilor. Rolul
conducătorului echipei de audit.
Rolul auditorului.
Cursul 11.
Colectarea şi verificarea
informaţiilor. Generarea
constatărilor auditului. Pregătirea
concluziilor auditului.
Desfăşurarea şedinţei de
închidere. Pregătirea raportului de
audit. Aprobarea şi difuzarea
raportului de audit. Finalizarea
auditului. Urmărirea rezultatelor
auditului.

- idem
- idem
4ore

- idem

Cursul 12.
Competenţa şi evaluarea
auditorilor. Aptitudini personale.
Cunoştinţe şi însuşiri. Studii,
experienţă profesională, instruire
ca auditor şi experianţă de audit.

Cursul 13.
Cerinţe faţă de organizaţiile
certificate înaintate de către
organismele de certificare.
Bibliografie:

- idem

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

- idem
- idem

1. Auditul sistemelor de management al calităţii, Suport decurs, pe www: spiruharet.ro / Facultăţi / Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova, Biblioteca Virtuală / Master, anul I.
2. Olaru Marieta. Managementul calităţii. Bucureşti, 2008.
3. ISO 19011:2003 "Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului".
4. ISO 9001:2000 "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe".
5. ISO 14001:2004 "Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare".
6. OHSAS 18001:2004 "Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Specificaţie".
7. ISO 22000: 2005 (HACCP) "Sistem de management al siguranţei alimentelor".
8. ISO 27001: 2005 "Sistem de management al securităţii informaţiei".
Seminar
Metode de predare
Observaţii
2 ore
Concepte de bază în auditul calităţii.
Prelegere cu ajutorul
Sisteme de management destinate
videoproiectorului. Cursul va fi
pentru a demonstra conformitatea cu
interactiv, studenţii fiind atraşi în
anumite cerinţe, reglementate de
dezbateri, prin supunerea discuţiilor a
standardele ISO. Principii de bază
unor studii de caz.
Comportamentul
etic.
Codul
2 ore
Metode didactice utilizate în procesul
deontologic al auditorului. Cerinţele
de predare (clasice/moderne)
de confidenţialitate. Prezentarea

corectă a constatărilor auditului şi a
obstacolelor întâlnite pe parcursul
auditului
Cerinţele privind responsabilitatea
profesională
a
auditorului.
Independenţa şi imparţialitatea.
Utilizarea dovezilor
Conducerea unui program de audit.
Fluxul de proces al unui program de
audit. Obiectivele şi amploarea unui
program de audit.
Responsabilităţi,
resurse
şi
proceduri. Activităţile principale din
cadrul auditului
Implementarea programului de audit.
Înregistrări ale programului de audit
Monitorizarea
şi
analizarea
programului de audit. Iniţierea
auditului.
Desemnarea
conducătorului echipei de audit.
Definirea obiectivelor, domeniului şi
a criteriilor auditului. Determinarea
fezabilităţii auditului

Selectarea
echipei
de
audit.
Recomandări pentru excluderea
conflictelor de interese în procesul
auditului. Stabilirea contactului iniţial
cu auditatul. Efectuarea analizei
documentelor. Pregătirea auditului la
faţa locului.
Pregătirea planului de audit. Alocarea
activităţilor în cadrul echipei de audit.
Pregătirea documentelor de lucru.
Efectuarea auditului la faţa locului
Desfăşurarea şedinţei de deschidere.
Comunicarea pe parcursul auditului.
Rolul şi responsabilităţile ghizilor şi
observatorilor. Rolul conducătorului
echipei de audit. Rolul auditorului
Colectarea şi verificarea informaţiilor.
Generarea constatărilor auditului.
Pregătirea concluziilor auditului.
Desfăşurarea şedinţei de închidere.
Pregătirea raportului de audit.
Aprobarea şi difuzarea raportului de
audit. Finalizarea auditului. Urmărirea
rezultatelor auditului
Competenţa şi evaluarea auditorilor.
Aptitudini personale. Cunoştinţe şi
însuşiri.
Studii,
experienţă
profesională, instruire ca auditor şi
experianţă de audit
Cerinţe
faţă
de
organizaţiile
certificate
înaintate
de
către
organismele de certificare

Metode de transmitere şi însuşire
de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative (conversaţia euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, 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);
- metode de învăţare prin acţiune
simulată (folosirea simulatoarelor, a
jocurilor didactice).

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

4ore

2 ore

2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
1.1. Conţinutul disciplinei şi al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar – contabil întrucât
permite studenţilor însuşirea unor cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul patrimoniului entităţilor.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluarea la final de
semestru
Prezenţă
Referat

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Examen oral

60%

Prezentare referat

10%
30%

10.6 Standard minim de performanţă
Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilităţii.
Data completării:
Data avizării în departament

Titular de curs,

Titular de seminar,
Director Departament,

