Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2015-2016
Specialitatea Contabilitate (CT42R)
Nr.
crt.
1.

N. P. Studentului
Ursu Elena

2.
3.
4.
5.

Hăbăşescu Sergiu
Harabagiu Gabriel
Lupaşco Pavel
Ciornea Inga

6.
7.
8.
9.

Caraman Natalia
Scutaru Livia
Chiţcăneanu Felicia
Burduja Rozalina

10.
11.
12.

Vaganov Diana
Slivca Vitalie
Munteanu Alexei

13.
14.

Corolenco Livia
Russu Mihaela

15.
16.
17.
18.

Guranda Ilie
Movilă Lilia
Ghidic Artur
Spatari Valentin

19.
20.

Hangan Natalia
Melinte Eugenia

Conducătorul ştiinţific
Nichitcin Corina, lect.
univ.

Popa Rodica, asist. univ.
Griţco Diana, lect. univ.

Dumbrăvanu Lilea, lect.
univ.
Pînzaru Nelea, asist. univ.

Postolache Victoria, lect.
superior
Trusevici Alla, dr., conf.

Tema tezei de licenţă
Contabilitatea stocurilor de material şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată în instituţiile publice
Contabilitatea, organizarea contabilităţii de gestiune la entitate
Contabilitatea cheltuielilor în instituţiile publice
Contabilitatea operaţiunilor de export şi import
Modul de perfectare a Bilanţului şi analiza situaţiei patrimoniale în baza
acestuia
Contabilitatea datoriilor curente ale entităţii economice
Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii economice
Contabilitatea şi analiza impozitelor şi taxelor de stat la entitatea eonomică
Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile şi modul de
includere a lor în costul produselor fabricate
Contabilitatea şi calculaţia costului pe comenzi de producţie
Contabilitatea mijloacelor fixe, uzurii acestora şi impactul lor asupra profitului
Metode de organizare a contabilităţii privind cheltuielile şi costurile de
expoatare auto
Organizarea inventarierii în cadrul entităţii economice şi contabilizarea
rezultatelor acesteea
Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de producţie
Teorii şi practici contabile privind elaborarea politicii de contabilitate a entităţii
Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii economice
Contabilitatea costurilor privind remunererea muncii şi modul de includere a lor
în cost
Contabilitatea cheltuielilor şi analiza lor în cadrul băncii
Contabilitatea şi analiza resurselor atrase de bancă

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gurghiş Alina
Zastavneţchi Lina
Cavca Ana
Dascalciuc Natalia
Marineac Maria
Vicol Daniela

27.
28.

Bezniuc Elena
Vitviţcaia Ecaterina

29.
30.

Plugaru Marina
Musteaţa Tatiana

univ.
Amarfii-Railean Nelli, dr.,
conf. univ.
Tcaci C., dr., conf. univ
Amarfii-Railean Nelli, dr.,
conf. univ.
Trusevici Alla, dr., conf.
univ.
Bulat Gh., dr., conf. univ.
Tcaci C., dr., conf. univ.

Auditul situaţiilor financiare
Rolul contabilităţii de gestiune în realizarea funcţiilor manageriale
Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto
Organizarea contabilităţii la entităţile micului business
Contabilitatea şi impozitarea cheltuielilor privind reparaţia mijloacelor fixe
Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite
Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole
Organizarea contabilităţii în cadrul băncii şi evaluarea rezultatelor activităţii
acesteia
Contabilitatea creditelor şi analiza calităţii portofoliilor de credite
exm.

