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RESUM
L'assignatura línies de recerca en comptabilitat estudia i analitza les principals tendències
d'investigació comptable en les àrees d'economia financera i comptabilitat, a partir del material i treballs
dels grups de recerca del departament i també d'investigadors convidats procedents d'altres universitats
espanyoles o de universitats estrangeres.
Les línies d'investigació s'han estructurat per adaptar-se als continguts del programa de doctorat en
comptabilitat i finances corporatives.
Mercats de Capital i Finances Corporatives:
1. Conseqüències econòmiques de la regulació comptable: Dr. Miguel Arce Gisbert
2. Relacions entre comptabilitat i fiscalitat: Dr. Gregorio Labatut Serer
3. Comptabilitat internacional: Dra. Ana Zorio Grima
4. Conservadurisme i gestió de resultat: Araceli Mora Enguídanos
5. Estructura de capital: Dr. José López Gràcia
Informació financera en els sectors públic i privat:
6. Metodologia de la recerca en comptabilitat pública: Dr. Vicente Montesinos Julve
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Auditoria, Control de Gestió i Govern Corporatiu:
7. Recerca en el mercat d'auditoria i govern corporatiu: Dra. Cristina d'Fonts Barberá
8. Noves Perspectives del control de gestió: Dr. Vicente Ripoll Feliu
9. Auditoria i assegurament dels informes corporatius: Dra. Maria Antonia Garcia Benau

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No s'han especificat restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
No es requereixen coneixements previs, diferents als establerts per accedir al màster, per a cursar
aquesta assignatura.

COMPETÈNCIES
2206 - M.U. Comptabilitat, Auditoria y Control de Gestió
- Poder explicar, comparar i avaluar la idoneïtat dels diferents mètodes d´investigació que es poden
utilitzar en les àrees d´estudi de la comptabilitat. Ser capaços d´avaluar críticament els resultats que
deriven de les diverses tècniques d´anàlisi de dades, aprofundint en les limitacions i hipòtesis
necessàries que en contextualitzen la validesa. Conèixer i saber usar aplicacions informàtiques de
tècniques estadístiques.
- Descriure i analitzar alguns dels treballs seminals més importants o recents de les principals línies
d´investigació en les àrees d´investigació comptable en comptabilitat financera, comptabilitat de
gestió o comptabilitat del sector públic i entitats no lucratives.
- Ser capaç d´estructurar un treball sobre investigació comptable, explicant i justificant la metodologia
triada, destacant els aspectes més rellevants de les conclusions, i tot això seguint les pautes formals
habituals en aquest tipus de treballs.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Desenvolupament de l'actitud ètica i de responsabilitat social en el treball, respectant els drets
fonamentals i d'igualtat, l'accessibilitat i el medi ambient, d'acord amb els valors propis d'una cultura
de pau i de valors democràtics.
- Capacitat de busca d'informació, anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions i de resolució de problemes.
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- Capacitat d'organització i planificació del treball i els recursos.
- Capacitat d'assumir responsabilitats i esforç.
- Capacitat de treball en equip i lideratge.
- Capacitat de comunicació.
- Ser capaç d'estructurar, desenrotllar adequadament i sintetitzar les conclusions més rellevants sobre
un tema relacionat amb l'especialització professional o investigadora tot això sabent interrelacionar
els coneixements de totes les matèries vinculades amb el tema en qüestió.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Com a resultat d'aquest aprenentatge, l'alumne / a serà capaç de:
- Poder explicar, comparar i avaluar la idoneïtat dels diferents mètodes d'investigació que es poden
utilitzar en les àrees d'estudi de l'economia financera i comptabilitat. Ser capaços d'avaluar críticament
els resultats que deriven de les diverses tècniques d'anàlisi de dades, aprofundint en les limitacions i
hipòtesis necessàries que contextualitzen la seva validesa. Conèixer i utilitzar aplicacions informàtiques
de tècniques estadístiques.
- Descriure i analitzar els treballs seminals, més importants o recents de les principals línies
d'investigació.
- Ser capaç d'estructurar un treball sobre recerca, explicant i justificant la metodologia triada, destacant
els aspectes més rellevants de les conclusions, i tot això seguint les pautes formals habituals en aquest
tipus de treballs.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Conseqüències econòmiques de la regulació comptable.
1. Regulació comptable nacional i internacional.
2. Armonització comptable i NIIF: lobbying.
3. Comptabilitat creativa i comportament dels agents econòmics.

2. Relacions entre comptabilitat i fiscalitat.
1. Anàlisi de les interrelacions entre normes comptables i fiscals en l'àmbit internacional.
2. Investigació sobre el tipus impositiu efectiu "Effective Tax Rate".
3. El mètode de l'efecte impositiu: problemes i revisió de la literatura.
4. La norma internacional núm. 12, i el FAS 109 als EUA. Comparació criteri de la Resolució de l'ICAC
de 9 de febrer de 2016 de comptabilització de l'Impost sobre beneficis..

3. Comptabilitat Internacional.
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1. El procés harmonitzador de la comptabilitat: Causes, efectes i visió temporal.
2. Organismes, normes i tendències.
3. Recerca en comptabilitat internacional: etapes, temes, metodologies, revistes i línies futures.

4. Conservadorisme i gestió del resultat.
1. Conservadorisme condicional i incondicional i gestió o manipulació comptable.
2 Metodologia danàlisi per al contrast dhipòtesis sobre lexistència i nivell dels tipus de conservadorisme.
3- Metodologia danàlisi per al contrast dhipòtesis sobre lexistència i nivell de manipulació comptable.
4 Incentius i factors institucionals que influeixen en la qualitat de la informació comptable

5. Estructura de capital.
1. Evolució i panorama actual de la investigació en estructura de capital. Teoria i enfocaments
rellevants.
2. Enfocaments principals de recerca en les decisions de venciment del deute.
3. Govern Corporatiu i estructura de capital. Enfocaments recents.
4. Aplicacions de recerca en l'àmbit de l'estructura de capital. Projectes en marxa.

6. Metodologia de la recerca en comptabilitat pública.
1. La recerca en comptabilitat pública internacional: marc general i metodología.
2. Governança pública i rendició de comptes.
3. La informació financera de caràcter general en les entitats publiques.
4. La informació no financera de les entitats públiques: control i indicadors de gestió.
5. La col·laboració publicoprivada i el seu reflex en els informes dels governs.
6. Comptes nacionals i disciplina financera del sector públic.

7. Recerca en el mercat d'auditoria i govern corporatiu.
1.Recerca en mercat dauditoria.
2.Honoraris dauditoria.
3.Qualitat dauditoria.
4.Lorganisme públic de supervisió de lauditoria.
5.Mecanismes de govern corporatiu i qualitat dauditoria.

8. Noves Perspectives del Control de Gestió.
1.Marc conceptual del control de gestió
2.Concepte i evolució de la comptabilitat de gestió
3.Temes de recerca en control de gestió
4.Gerència i acompliment de lorganització
5.Canvis en el control de lorganització i de comptabilitat de gestió
6.Transferència de coneixement i innovació: relació teoria-pràctica.

9. Auditoria i assegurament dels informes corporatius.
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1.Recerca en auditoria de comptes.
2.Expectatives en auditoria.
3.La independència de lauditor.
4.Lharmonització internacional de lauditoria en relació amb el debat sobre les normes internacionals i el
contingut de linforme dauditoria.
5.Informe de transparència dels auditors
6.Abast de lassegurament de la informació no financera i de les noves formes dinformes corporatius

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Elaboració de treballs en grup
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
TOTAL

Hores
90.00
25.00
50.00
45.00
5.00
215.00

% Presencial
100
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
MD1 - L'aprenentatge en grup amb el professor. Utilitzem el model de lliçó magistral en les classes
teòriques, ja que ofereix la possibilitat d'incidir en el més important de cada tema, dominar el temps
d'exposició, i presentar una determinada forma de treballar i abordar els diferents conceptes. També
s'utilitzarà el model participatiu en alguns temes teòrics i sobretot en les classes pràctiques, en què es
pretén primar la comunicació entre els estudiants i amb el professor. Les sessions pràctiques prendran
el mètode del cas com a model ja que estimula la participació de l'estudiant tant a nivell individual com
de grup.
MD2 - L'estudi individual. S'adreça a l'estudiant en activitats orientades a l'aprenentatge, de manera que
l'activitat de l'estudiant se centra en la investigació, localització, anàlisi, manipulació, elaboració i retorn
de la informació. L'elaboració de treballs per a l'estudi de la matèria se centrarà en això.
MD3 - La tutoria. Tant a nivell individual com en grup per resoldre problemes i dirigir treballs. Es pot
utilitzar la plataforma "Aula Virtual" de la Universitat de València per a mantenir contacte amb el
professor.
MD4 - El treball en grup amb els companys. La realització de treballs té com a finalitat, a més de motivar
l'estudiant en l'activitat de recerca, aprehensió i anàlisi de la informació, el fomentar les relacions
personals, compartir els problemes, les iniciatives i les solucions en treballar en equip. Serà obligatòria
la presentació dels treballs proposats a classe.
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AVALUACIÓ
L'avaluació del rendiment de l'estudiant tindrà en compte l'assistència a classe i el seu nivell de
participació (40%) i l'elaboració (30%) i presentació (30%) d'un treball d'investigació al final del curs. Les
activitats d'avaluació assenyalades es consideren NO recuperables.
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