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Cercul ştiinţific studenţesc de Contabilitate și informatică de gestiune
„Contabilitatea managerială – instrument decizional în afacerile de succes”

Înființarea Cercul Ştiinţific Studenţesc de Contabilitate „Contabilitatea managerială –
instrument decizional în afacerile de succes” a luat naștere din dorința permanentă a
Facultății de Științe Economice de a atrage și de a forma studenți cu potențial, cu scopul de a-i
direcționa către cercetarea științifică aferentă domeniul de studiu.
Astfel prin prezentarea, dezbaterea și aplicarea unor teme elevate, de actualitate,
relevante și de un interes major, studenții îsi pot dezvolta competența creativă cu perspective
largi de abordare pe linie de cercetare științifică.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor constituie factorul cheie în formarea lor
profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a sesiunilor de
comunicări şi ulterior elaborarea lucrării de licenţă sunt elemente de bază în orientarea și
formarea profesională având ca finalitate alegerea cu ușurință a unei specializări demnă de
urmat.
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În prezent datorită dezvoltării durabile, a progresului tehnologic și a dezvoltării erei
informaționale, societatea cunoașterii constituie un subiect amplu dezbătut în permanență.
Cunoașterea (know-how-ul) semnifică factorul cheie care determină și stă la baza
progresului societăţii, supravieţuirii, dezvoltării şi succesul aferent entităților economice.
Managementul cunoașterii poate fi definit ca subramură a unui nou concept – Economia
cunoașterii, semnificând o metodă și un nou concept care urmăreşte evoluția calităţilor
intelectuale ale personalului aferent unei organizaţii sub putere competitivă şi crearea de noi
valori.
Prezentul cerc îşi propune să devină o interfaţă între teoria şi practica domeniului
contribuind la formarea aptitudinilor de cercetare și implementare a rezultatelor în practica
profesionala a participanţilor, pregătindu-i pe aceştia pentru activitatea de cercetare.
Cercul Ştiinţific Studenţesc de Contabilitate „Contabilitatea managerială – instrument
decizional în afacerile de succes” este destinat cu precădere studenţilor şi masteranzilor în
domeniul științelor economice fiind aşteptaţi cu căldură şi alţi studenţi/masteranzi interesaţi
din cadrul Universităţii Hyperion din București. În cadrul cercului prin îmbinarea aspectelor
teoretice cu cele practice se vor aborda teme de actualitate specifice, creative și inovative
precum: Utilizarea semnăturii digitale în domeniul financiar-contabil, Proiectarea şi
implementarea unui sistem informatic de recrutare a personalului unei organizaţii (erecrutare), Simulări informatizate de gestiune prin jocuri de intreprindere etc. . Se
promovează şi se acceptă doar dezbaterile de idei dominate de rigorile etichetei bazate pe
proceduri impersonale, raţionale şi consensuale.
Misiunea

Cercului

Ştiinţific

Studenţesc

de

Contabilitate

„Contabilitatea

managerială – instrument decizional în afacerile de succes” este crearea unor grupuri de
studenți prin implicarea în activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii astfel încât să își
dezvolte competenţele inovative, creative și raționale în această direcţie, prin intermediul
procesului de asimilare şi învăţare menit să stimuleze de asemenea și capacitatea de
raţionalizare şi interpretare logică a informaţiilor, oferindu-le şanse egale și reale într-un
mediu competitiv aferent pieței libere a forţei de muncă.
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Obiective:
 Principalul

obiectiv al cercului este de a dezvolta, în plus faţă de seminarii şi cursuri,

noi abilităţi în domeniul financiar-contabil și al informaticii de gestiune (Proiectarea unui
sistem informatic pentru afaceri virtuale, Soluţie de utilizare a instrumentelor/resurselor
multimedia în compartimentul financiar contabil, Sistem informatic pentru gestiunea
documentelor într-o arhivă, Aplicaţie informatică destinată activităţii de audit financiar,
Informatizarea analizei pe bază de bilanţ a activităţii unei societăţi comerciale);
 Disciplinarea

schimbului de idei de specialitate prin activități moderne de tip

brainstorming, studii empirice etc. ;
 Stimularea capacităţii
 Dobândirea

de analiză şi interpretare a ideilor noi dobândite;

de cunoștințe suplimentare în domenii precum audit intern, control și audit

financiar, contabilitate consolidată;
 Dezvoltarea

spiritului creator şi a climatului de lucru în echipă în rândul studenţilor,

prin antrenarea acestora în studii canalizate pe domenii solicitate de agenţii economici;
 Iniţierea

studenţilor în metodologia cercetării ştiinţifice actuale, prin organizarea de

sesiuni ştiinţifice studenţeşti ale facultăţii noastre sau ale altor facultăţi;
 Valorificarea

constantă a rezultatelor cercetării în procesul de învăţământ atât de

colectivul coordonator cât și de grupul de studenți format;
 Permanenta

perfecţionare a studenţilor, prin conectarea acestora la dinamica

înregistrată de evoluţia contabilității și a informaticii de gestiune în plan naţional şi
internaţional;
 Cercetarea

financiar-contabilă din perspectivă durabilă;

 Diseminarea

informațiilor pe baza stadiului cunoașterii și al reglementărilor naționale

și internaționale aferente domeniului cercetat;
 Diseminarea

informațiilor oferite de OMFP nr. 3.055/2009 (actualizat prin OMFP nr.

1.802/2014) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 Semnalarea de noi

apariţii editoriale în literatura de specialitate și nu numai etc. .
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