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CURRICULUM VITAE    

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gușe Gina Raluca 

Adresa Piata Romană, nr. 6, Sector 1, 010374, București,Romania 

Telefon +4.021.319.19.00 / 118, 228   

Fax(uri) +40 21 319.19.89 

E-mail(uri) gguse@cig.ase.ro 

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

Academia de Studii Economice din București 

  

Experienţa profesională  

Perioada Februarie 2013 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activități de curs și seminar, activități tutoriale și teme de control la ciclul licență, învățământ cu 
frecvență și învățământ la distanță  
Cercetare științifică, evaluare, coordonare lucrări licență și disertație, redactare și publicare materiale 
didactice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, 
Piața Romană, nr. 6, București, Romania  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Decembrie 2000 – Februarie 2013  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor/Asistent universitar/Preparator universitar/Cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activități de curs și seminar, cercetare științifică, evaluare, coordonare lucrări licență și disertație, 
redactare și publicare materiale didactice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, 
Piața Romană, nr. 6, București, Romania  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de management al educaţiei la distanţă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul educaţiei la distanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

- 

Perioada 2001-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Contabilitate 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Evaluarea întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Doctorat  

Perioada Octombrie 2003 – februarie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologia educației, Pedagogie I, Didactica specialității, Tehnologia informației și comunicării, 
Management educațional, Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul pentru pregătirea personalului didactiv 
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Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţională  

Studii postuniversitare 

Perioada Octombrie 2000 – iulie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate, specializarea Audit și management contabil 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Sisteme contabile comparate, Contabilitate aprofundată, Evaluări și audit contabil, Practici contabile și 
audit contabil, Contabilitate managerială, Gestiune și analiză financiară aprofundată,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţională  

Masterat/Studii aprofundate  

Perioada Octombrie 1996 – iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență în domeniul economic, specializarea Gestiunea și analiza financiară a întreprinderii 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Bazele contabilității, Matematică pentru economie, Economia și gestiunea întreprinderii, Birotică, 
Contabilitate financiară, Modelarea deciziei de gestiune, Drept civil și comercial, Marketing și gestiune 
comercială, Contabilitate de gestiune și calculația costurilor, Gestiunea fiscală a întreprinderii, Analiza 
economico-financiară, Activități practice și de cercetare-proiectare, Sisteme contabile comparate, 
Contabilitate aprofundată, Control financiar și expertize contabile, Gestiunea trezoreriei întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţională  

Studii de licență  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipă: membru în contracte de cercetare ştiinţifică, comisii de evaluare, colective didactice 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonare și planificare: activități de organizare/planificare/bugetare la nivelul programelor de studii 
universitare de masterat, manager la nivel de etapă în contracte de cercetare, tutore formații de studiu  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

MSOffice, instrumente software de analiză tehnică și statistică a seturilor de date (SPSS, eViews 

Alte competenţe şi aptitudini Membru al International Association for Accounting Education and Research (IAAER) 
Membru al European Accounting Association (EAA) 
Membru al Centrului de Cercetare în Contabilitate și Informatică de Gestiune (CSGIG) 
Membru al Asociaţiei Române de Contabilitate (ARC) 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B  
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