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Număr special 

Raportare financiară
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Descriere: Acest eveniment  reprezintă congresul mondial al 
contabile. Tema acestui an este “2020 Vision:
Building the Future”, congresul vizând diseminarea de idei inovative 
privința: 

modului în care profesia contabilă se dezvoltă în cadrul organiza

evoluției acestei profesii în contextul unui mediu cultural 
în continuă schimbare; 

aspecte critice ce țin de dezvoltarea practicilor contabile în ultima 
decadă.  

 

Mai multe detalii la adresa web: http://www.wcoa2014rome.com/

IFAC’s World Congress
10-13 noiembrie, 2014, 

Raportare financiară 

East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB) 

lansează începând cu data de 16.04.2014 ora 11.00 o serie de întâlniri 

ale grupului de lucru ECREB Financial Reporting Research Group.

12th World Congress of Accounting Educators 

and Researchers
13-15 noiembrie, 2014, FlorenŃa, Italia

Descriere: Acest eveniment are la bază strânsa
Universitatea din Florența. Misiunea International Association for 
Accounting Education and Research (IAAER) este aceea de a promova, la 
nivel internațional, excelența în educația contabil
maximiza  contribuția cercetătorilor la dezvoltarea şi men
practici contabile de cea mai bună calitate. 

Mai multe detalii la adresa web: http://www.oic.it/iaaer2014/

 

 

congresul mondial al profesiei 
contabile. Tema acestui an este “2020 Vision: Learning from the Past, 

vizând diseminarea de idei inovative în 

se dezvoltă în cadrul organizațiilor;  

ției acestei profesii în contextul unui mediu cultural şi economic 

țin de dezvoltarea practicilor contabile în ultima 

http://www.wcoa2014rome.com/  

IFAC’s World Congress 
, Roma 

Aprilie 2014 
Nr. 3 

European Center for Research in Economics and Business (ECREB) 

lansează începând cu data de 16.04.2014 ora 11.00 o serie de întâlniri 

Financial Reporting Research Group. 

of Accounting Educators 

and Researchers 
15 noiembrie, 2014, FlorenŃa, Italia 

a colaborare dintre IAAER şi
International Association for 

este aceea de a promova, la 
ța în educația contabilă şi în cercetare; de a 

cercetătorilor la dezvoltarea şi menținerea unor 

http://www.oic.it/iaaer2014/    
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FinanŃarea cercetării: 
Deloitte IAAER Scholarship Programme 

Descriere: În februarie 2013, Deloitte (DTTL) şi IAAER au lansat un program 
de burse menit să susțină educația contabilă şi să îmbunătățească calitatea 
raportării financiare şi auditului. 

Mai multe detalii despre statutul cercetării ştiințifice, desfăşurate de 
participanții din cadrul acestui program, sunt furnizate la adresa web: 
 
http://www.lemna.univ-nantes.fr/73406674/0/fiche___pagelibre/ 

 

EUFIN 2014  

 10th Workshop on European Financial Reporting  
25-26 septembrie 2014, University of Regensburg, Germania  

 
 

Descriere: 

EUFIN (European Financial Reporting Research Group) este o rețea informală 
de cercetători din domeniul raportării financiare, ce încurajează submiterea 
spre publicare de lucrări ştiințifice originale în cadrul jurnalului „Accounting 
in Europe” al Asociației Europene de Contabilitate (EAA). 
 
Deadline: 

Anul acesta conferința EUFIN se desfăşoară la Universitatea din Regensburg, 
lucrările putând fi trimise electronic la adresa: eufin.bwl@ur.de până în data 
de 6 iunie 2014.  
 
Mai multe detalii la adresa web: 
http://www-wiwi.uni-regensburg.de/EUFIN_2014/CFP/index.html.en  



 

 

Raportare financiară 
 

 

Descriere: În cadrul acestui seminar destinat tinerilor cercetători, se vor 
discuta numeroase subiecte specifice cercetării empirice în contabilitatea 
financiară. Prin urmare, se vor examina 
cercetare utilizate în fiecare sub
implicațiile posibile ale cercet
utilizatori ai rezultatelor cercetărilor ştiin
reglementare şi decidenți. 

Principalul scop al seminarului este acela de a dezvolta abilită
doctoranzilor, de a identifica tematici relevante în cercetare şi de a propune 
metode empirice adecvate. O parte din programul seminarului va fi dedicat 
dezbaterii planurilor individuale
oportunităților care există pentru dezvoltarea cercetării
european. 

Organizatori: 
Prof. Peter POPE, London School of Economics and Political
(Coordonatorul programului) 
Prof. Christian LEUZ, University of Chicago, USA. 
Prof. Peter WYSOCKI, University of Miami,USA
 
Mai multe detalii la adresa web: 
http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_id=10

62 

 

East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB)
 
Str.  Pestalozzi ,  Nr.16  
300115,  Timișoara,  jud Timiș 
 
Tel :  (004)0256 592 588 
Fax:  (004)0256 592 500 
 
Emai l :  ecreb.feaa@gmai l .com 
Website:  www.ecreb.ro  
 

EDEN DOCTORAL SEMINAR ON EMPIRICAL 

FINANCIAL ACCOUNTING RESEARCH

13-17 octombrie

În cadrul acestui seminar destinat tinerilor cercetători, se vor 
specifice cercetării empirice în contabilitatea 

financiară. Prin urmare, se vor examina  abordările teoretice şi metodele de 
cercetare utilizate în fiecare sub-domeniu. În plus, se vor dezbate 

țiile posibile ale cercetării empirice pentru diverse grupuri de 
utilizatori ai rezultatelor cercetărilor ştiințifice, inclusiv autorități de 

Principalul scop al seminarului este acela de a dezvolta abilitățile 
de a identifica tematici relevante în cercetare şi de a propune 

metode empirice adecvate. O parte din programul seminarului va fi dedicat 
planurilor individuale de cercetare ale doctoranzilor, dar şi a 

ă pentru dezvoltarea cercetării, mai ales în context 

Prof. Peter POPE, London School of Economics and Political Science, U.K. 

Prof. Christian LEUZ, University of Chicago, USA.  
Prof. Peter WYSOCKI, University of Miami,USA 

 
http://www.eiasm.org/frontoffice/eden_announcement.asp?event_id=10

European Center for Research in Economics and Business (ECREB) 

EDEN DOCTORAL SEMINAR ON EMPIRICAL 

FINANCIAL ACCOUNTING RESEARCH 
 

octombrie, 2014, Viena, Austria 
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