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Cea de-a XX-a ediţie a Sesiunii Cercetării
Ştiinţifice Studenţeşti s-a desfăşurat pe 18 mai la
facultăţile din Piteşti într-o atmosferă de sărbătoare.
Ediţia aniversară din acest an a reunit 241 de studenţi
şi masteranzi ai Universităţii Constantin Brâncoveanu
şi 49 de liceeni de la Colegiul Economic „Maria
Teiuleanu”, Colegiul Naţional „Zinca Golescu”,
Colegiul Ecologic Piteşti şi Grupul Şcolar Stâlpeni.
Sesiunea s-a desfăşurat anul acesta în cadrul a 11
secţiuni: Microeconomie şi Macroeconomie, Economie şi
organizaţii mondiale, Finanţe. Bănci. Contabilitate,
Management. Tehnici de afaceri, Marketing.
Comportamentul consumatorului, Ecologie. Merceologie,
Drept I, Drept II, Administraţie publică, Jurnalism.
Ştiinţele comunicării, Comunicare şi corespondenţă în
limba engleză.
Secţiunea de Jurnalism. Ştiinţele comunicării a
beneficiat anul acesta de o noutate, şi anume de o
mini-conferinţă desfăşurată în cadrul secţiunii, ce l-a
avut ca speaker pe Dan Pavel, creative director la
Brandart, un studio profesionist de design şi
comunicare în domeniul brandingului ce activează pe
piaţa locală şi nu numai. Tot o noutate s-a întâmplat
şi în cadrul secţiunii de Comunicare şi corespondenţă în
limba engleză, unde Emiliya Taranenko din Vilnius,
studentă Erasmus la Universitatea Constantin
Brâncoveanu, a câştigat premiul I, cu lucrarea
Lithuania is my country!
Anul acesta, competiţia dintre comunicările
participante a fost mai acerbă ca niciodată: lucrările
teoretice împotriva lucrărilor practice, studenţii şi
masteranzii împotriva liceenilor. La final, au fost
acordate 11 premii I, 11 premii II, 11 premii III, 22 de

menţiuni şi 7 premii speciale.
Dezbaterile în cadrul secţiunilor au generat o
polemică în adevăratul sens al cuvântului, juriile
apreciind nivelul de analiză şi interpretare ale
fenomenelor, dar şi modul de expunere a ideilor.

încă o dată bucuria că marea familie a
Universităţii Constantin Brâncoveanu
aniversează 21 de ani printr-un eveniment
ştiinţific ca cel de astăzi!“.

Prof. univ. dr. Ovidiu Conf. univ. dr. Tudor
Puiu, rectorul Universităţii Pendiuc, primarul municiConstantin Brâncoveanu piului Piteşti
Felicit
Universitatea
Constantin
din Piteşti
Brâncoveanu pentru profesionalism şi
Universitatea Constantin Brâncoveanu
aniversează 21 de ani printr-un eveniment ştiinţific de marcă
„Cea de-a XX-a ediţie a Sesiunii Anuale a
Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti reprezintă
un moment de bilanţ, reflecţie şi aniversare.
În formula de
astăzi, cu peste 250
de studenţi şi elevi
înscrişi cu lucrări în
cele 11 secţiuni, ne
putem
declara
optimişti.
Cercetarea nu
este un fenomen
de masă. Pentru a
face cercetare, ai nevoie de voinţă, putinţă şi
ştiinţă. Îi felicit pe câştigători şi îmi exprim

probitate!
„Cercetarea ştiinţifică a devenit pe
cât de utilă, pe atât
de necesară, generând dezvoltare şi
existenţă. De aceea,
cred că este foarte
important să începă
cât mai devreme,
pentru că fiecare
cărămidă pusă la temelia ei înseamnă un pas
înainte.
Le urez succes tuturor participanţilor la
această sesiune şi felicit echipa de conducere
a Universităţii, pe rectorul acesteia şi pe
rectorul fondator, prof. univ. dr. Alexandru
Puiu, pentru profesionalism şi probitate!“.

N A R G

Domnitorul martir
Constantin
Brâncoveanu un imbold pentru
studiu, creativitate
şi comportament
civic la Universitatea
care îi poartă numele

Moment de bilanţ
şi reflecţie aniversară
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Universitatea Constantin Brâncoveanu - în prim plan la aniversarea Erasmus

Cei mai buni
sunt...
PREMIUL I PITEŞTI
Microeconomie şi macroeconomie
Iuliana Mihai, anul I, Contabilitate şi informatică de
gestiune

Economie şi organizaţii mondiale
Andra Stan, anul II, Contabilitate şi informatică de
gestiune

Finanţe. Bănci. Contabilitate
Iuliana Mihai, anul I, Contabilitate şi informatică
de gestiune

Management. Tehnici de afaceri
Nicoleta - Andreea Mangîr, anul III, Management

Marketing. Comportamentul
consumatorului
Daniel Ghencea, anul II, Marketingul serviciilor

Ecologie. Merceologie
Mihaela Narcisa Popa, anul I, Management

Drept I
Daniela Badea, anul I, Drept

Drept II
Elena Ciobanu, anul III, Drept

Administraţie publică

15 : 25 - ora Erasmus

La sfârşitul săptămânii trecute, Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteşti a punctat din
nou decisiv pe tabela evenimentelor naţionale
privind programele europene de mobilităţi ale
studenţilor.
Pe 18 mai, la Teatrul Nottara din Bucureşti,
Tudorel Popescu, coordonatorul Departamentului
de Relaţii Internaţionale al Universităţii
Constantin Brâncoveanu, a avut deosebita plăcere
de a modera evenimentul aniversar al programului
Erasmus în România şi în Europa.
Celebrarea a marcat 15 ani de când universităţile
româneşti pot desfăşura mobilităţi de studenţi şi
cadre didactice cu universităţi europene partenere şi
25 de ani de când Uniunea Europeană a demarat
programul Erasmus, care este astăzi cel mai de
succes proiect european de mobilităţi.
Alegerea ca maestru de ceremonii a dlui Tudorel
Popescu se explică printr-o excelentă activitate de
relaţii internaţionale, dezvoltată în cadrul
Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti,
activitate pusă în slujba spiritului european al
mobilităţii studenţilor, cadrelor didactice,
cercetătorilor şi, nu în cele din urmă, a personalului
administrativ.
Universitatea Constantin Brâncoveanu este
exemplu naţional de bună practică în ceea ce
priveşte dezvoltarea, promovarea şi susţinerea
programului europen de mobilităţi Erasmus.
Experienţa de fost student Erasmus, la Universite
de Picardie Jules Verne din Amiens, Franţa, l-a

ajutat să înţeleagă foarte bine natura programului şi,
implicit, modalitatea prin care ar putea veni în
sprijinul tinerilor care se visează Erasmus.
Moderarea acestui eveniment aniversar a
însemnat un challenge în aceeaşi măsură în care a
reprezentat o satisfacţie profesională de celebrare a
celor care au întreţinut spiritul Erasmus pentru 25
de ani în Europa şi 15 ani în România.
Organizatorii manifestării au fost Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(ANPCDEFP) şi ESN - Erasmus Student
Network România. Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale (ANPCDEFP) este
promotorul şi „dezvoltatorul” tuturor programelor
de educaţie montate de Comisia Europeană în
România, iar ESN este comunitatea de suflet şi
suport a Erasmuşilor din întreaga Europă.
Cuvântul de deschidere le-a aparţinut
directorului ANPCDEFP, Monica Calotă, Iuliei
Deutsch - şef adjunct al Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, coordonatorului
programului Erasmus în România, Madlena Nen
şi ambasadorului Erasmus al României, Laura
Popa, care a fost şi studentul Erasmus cu numărul
2 milioane.
Dezbaterea care a urmat a analizat experienţa
Erasmus din perspectiva oportunităţilor pe care
studenţii le au după întoarcerea dintr-un stagiu. La
întrebări precum Ce facem odată întorşi din

Jurnalism. Ştiinţe ale comunicării
Elena Daniela Luca, anul II, Comunicare
managerială şi relaţii publice

Erasmus?, Cum te ajută Erasmus să găseşti un job mai
bun?, Voluntariatul - o perspectivă post Erasmus? au
încercat să răspundă viitori şi foşti studenţi
Erasmus, dar şi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai
sectorului public şi privat din România.
Discuţia a continuat cu o prezentare a avantajelor
oferite de experienţa Erasmus, în principal a
modulului în care studenţii pot valorifica stagiile
internaţionale. Au fost analizate diferitele motive
pentru care ei decid să plece într-un astfel de stagiu,
aceste motive determinând în mare măsură şi cum
îşi aleg universitatea şi ţara unde doresc să studieze
sau să facă un stagiu de practică.
Deşi Erasmus se trăieşte diferit şi reprezintă o
experienţă individuală, toţi studenţii prezenţi au
fost de acord asupra faptului că este greu să descrii
bucuria şi emoţia unei astfel de mobilităţi celor care
nu au trăit-o şi că numitorul comun este
schimbarea pozitivă pe care o aduce.
Mădălina Ţicu, referent Relaţii Externe la
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi
masterand al Universităţii Constantin
Brâncoveanu, a fost de asemenea prezentă la
eveniment, având o dublă calitate, incluzând-o şi pe
cea de fost student Erasmus la Universitatea
Fernando Pessoa din Porto, Portugalia.
Cu ocazia acestui eveniment aniversar, ea a scris
un articol despre propria experienţă, ce va fi publicat
în newsletter-ul ANPCDEFP şi pe care îl
publicăm şi noi în numărul viitor.

Comunicare şi corespondenţă în limba
engleză
Emiliya Taranenko, Mykolas Romeris University,
Vilnius, Lituania, student Erasmus la Universitatea
Constantin Brâncoveanu

PREMII SPECIALE
PITEŞTI

Finanţe. Bănci. Contabilitate
Crina Ion şi Liliana Jugănaru, clasa a XI-a,
Colegiul Economic Maria Teiuleanu

Management. Tehnici de afaceri
Bianca Tălpigă şi Ana-Maria Unghenaru, clasa a
XII-a, Colegiul Economic Maria Teiuleanu
Petruţa Miulescu şi Adelina Badea, clasa a XI-a,
Colegiul Economic Maria Teiuleanu
Mihaela Andrei şi Alexandra Mărculescu, clasa a
XI-a, Colegiul Economic Maria Teiuleanu

Marketing. Comportamentul
consumatorului
Ştefana Băjenaru şi Alexandru Grosaru, clasa a XIa, Grup Şcolar „I. C. Petrescu“ Stâlpeni

Ecologie. Merceologie
Victoria Sima, clasa a X-a, Colegiul Ecologic „Prof.
univ. dr. Alexandru Ionescu“ Piteşti

Comunicare şi corespondenţă în limba
engleză
Claudia Tudor, clasa a XII-a, Colegiul Naţional
„Zinca Golescu“

Universitatea Constantin
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Laura Petculescu, anul II, Drept

şi admiraţia faţă de modul în

Deschiderea sesiunii a fost
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Lect. univ. dr. Ramona Chiţu
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Infanterie şi 5 Graniceri). Aceasta devine, în
perioada 1963- 1964,Şcoala Tehnică de Maiştri. În
1966, se numeşte „Liceul Industrial de Chimie”, în
1968 – liceul capătă denumirea de „Liceul
Industrial de Chimie şi Construcţii de Maşini”şi se
mută în localul Şcolii generale Nr.23, iar în 1971 se
dă în folosinţă localul de pe şoseaua Buzăului
nr.15, care reuneşte şcoala profesională, şcoala
tehnică, şcoala de maiştri şi liceul industrial. În
1990, şcoala capătă titulatura de „Grupul Şcolar
Industrial de Chimie Industrială”, iar în 1998 – se
schimbă titulatura în „Grupul Şcolar Industrial
Costin D.Neniţescu ”.
În anul şcolar 2010, instituţia şi-a schimbat
denumirea din Grup Şcolar Industrial „Costin
D.Neniţescu”, în Colegiul Tehnic „Costin
D.Neniţescu”, în conformitate cu Hotărârea de
Guvern nr.81/2010, privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, ordinul nr.4370 din
28.06.2010.

Despre prezent şi
Marele chimist român, academiviitor,prin ochii cadrelor didactice
cianul Costin D. Neniţescu
„Şcoala noastră este primul liceu industrial postbelic din Brăila şi are

După ce absolvă liceul în Bucureşti, la Colegiul Naţional Gheorghe
Lazăr, începe în 1920 studiul chimiei la ETH - Zurich, fiind profund
impresionat de cursurile lui Peter Debye şi Hermann Staudinger. E
fascinat de lucrările lui Hans Fischer şi se mută
în 1922 în München, unde îşi termină
studiile în 1925 cu doctoratul condus de
Hans Fischer, mentorul său ştiinţific. În
timpul pregătirii tezei de doctorat
realizează, fară a colabora cu
Fischer, o sinteză originală a
indolului. Era unul dintre elevii
preferaţi a lui Fischer.
Este ales ca membru al
Academiei Române şi al altor
academii din străinătate
(Germania,
Cehoslovacia,
Ungaria şi Polonia). Primeşte
numeroase premii, dintre care
medalia „A.W.von Hofmann“,
una dintre cele mai prestigioase
medalii ştiinţifice.
Se pare că cel mai
reprezentativ aspect al vieţii sale
este cel de profesor. Îşi
impresiona puternic studenţii
prezentându-le chimia organică
într-un mod captivant şi logic. De
asemenea,se impunea prin apariţia
sa fizică: era înalt, solid, cu nas
acvilin şi o privire foarte
pătrunzătoare. Era foarte bine
informat în toate domeniile chimiei
organice, chimiei generale, analitice
şi chimiei fizice. Avea un discurs clar
şi calm. Nu se temea să răspundă
anumitor întrebări ale studenţilor cu
„Nu ştiu” sau „Nu se ştie încă”.
Neniţescu putea să intuiască ce calităţi
au studenţii săi şi îi selecta ca viitori
colaboratori pe cei mai buni dintre
aceştia. Profesorul Rudolf Criegee spunea
despre studenţii lui Neniţescu că erau cei
mai buni din laboratoarele sale.

Colegiul
tehnic
„Costin D. Neniţescu”
din Brăila, în oglinda
timpului

În 1956, ia fiinţă Şcoala de Personal tehnic cu
durata de 2 ani şi respectiv 3 ani; în felul acesta
şcoala capătă titulatura de Grupul Şcolar de
Chimie Brăila. Localul vechi devine neîncăpător şi şcoala se
mută pe şoseaua Viziru, km 1 (în localul regimentelor 38

porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri,
adulţi) şi asigură fiecărui elev condiţii pentru cea mai bună, completă şi
utilă dezvoltare personală şi profesională, în parteneriat şi cooperare cu

actori sociali, promovând toleranţa şi valorile. Absolvenţii vor dobândi
competenţe la nivelul standardelor europene de Pregătire Profesională,
ceea ce le va permite integrarea cu succes în societate, având abilităţile
necesare pentru a fi autonomi, responsabili şi pentru a decide asupra
propriilor cariere.
Elevii din şcoala noastră, sub îndrumarea doamnelor şi domnilor
profesori, au participat la diferite proiecte educaţionale şi de parteneriat,
olimpiade, concursuri şi sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, serbări
şcolare, obţinând premii şi menţiuni”, ne-a declarat directorul Colegiului
„Neniţescu”, prof. ing. Mioara Gurău.
Tocmai de aceea, elevii şi profesorii se implică intr-o serie de proiecte
europene, naţionale, interjudeţene şi judeţene, cum ar fi: „GHIDUL
STAŢIUNILOR BALNEOCLIMATERICE„ - european, CAMPANIA „SPRYNG DAY“ 2010-european, „ACŢIUNEA EUROPEANĂ ÎN MATERIE DE DROGURI“ - european, SĂPTĂMÂNA GL0BALĂ A EDUCAŢIEI-naţional, „ŞCOLI
PENTRU UN VIITOR VERDE“ - naţional, „SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA“ – naţional, „MICUL PELERIN“ - interjudeţean,
„UN FLUVIU , DOUĂ ORAŞE“ – interjudeţean, „TURISM,
CULTURĂ ŞI TRADIŢII ÎN OLTENIA ŞI MUNTENIA“ interjudeţean, „CARAVANA NONVIOLENŢEI“ -judeţean.
Despre instituţia pe care o reprezintă, directorul adjunct, prof. ing.
Georgeta Vâlcu ne-a spus: „Liceul nostru dispune de un excelent
personal didactic şi de o bază materială completă şi modernă, având
titulatura de „Colegiu Tehnic”. Avem 50 de cadre didactice, toţi profesorii
fiind calificaţi. Numărul de elevi este de 1.308. Unitatea noastră şcolară
cuprinde 3 corpuri de clădire, în care avem 12 laboratoare, cabinete,
ateliere, dotate conform standardelor. Dispunem de o bibliotecă ce
cuprinde 21.931 de volume de carte diversificată pentru cultura generală
şi de specialitate”.
„Considerăm că şi în anul şcolar viitor 2012-2013, putem obţine
aceleaşi performanţe şcolare sau chiar mai bune. Noi avem
posibilitatea să specializăm tineri în clasa a IX-a liceu zi, în domeniile:
tehnician ecolog, tehnician analize produse alimentare, tehnician
electromecanic, tehnician proiectant CAD, tehnician în gastronomie dar şi
tehnician în turism,iar la clasa a IX-a liceu seral, profil teoretic: ştiinţele naturii
şi profil uman: Filologie.
Totodată prin şcoala postliceală curs de zi, fără taxă cu profilul Tehnician
laborant pentru protecţia calităţii mediului şi de maiştri curs seral, fără taxă,
având ca profiluri: maistru electrician, maistru mecanic, maistru produse

făinoase şi patiserie, formăm proaspăt absolvenţi de liceu sau persoane
doritoare să se specializeze în domeniile propuse de noi.
Premisa noastră este reprezentată de cuvintele marelui chimist român
Costin D. Neniţescu: ,,...am învăţat nu numai ştiinţă, dar şi ceea ce nu se
găseşte în cărţi: am învăţat,între altele,datoria de a îndrăzni abordarea unei
probleme grele, oricât de mult ar dura şi oricât efort ar cere”, ne-a declarat
prof. Angelica Muşat, director adjunct al Colegiului.
Elevii de azi, studenţii de mâine
De-a lungul timpului, elevii Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu”
au devenit studenţii Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi trebuie să
recunoaştem că au purtat cu mândrie numele liceului pe care l-au absolvit,
demonstrând calitatea educaţiei primite în activităţile studenţeşti în
care au fost implicaţi. Dar nu au demonstrat doar în perioada
studenţiei, ci au participat cu succes şi la activităţile universităţii
elevi fiind, şi câştigând premii la diverse competiţii.
Felicităm pe această cale colectivul cadrelor didactice
pentru dedicarea şi profesionalismul de care dau dovadă, elevii
pentru implicare în activităţi şi perseverenţă la învăţătură, dar şi
părinţii, pentru susţinerea copiilor lor.

La mulţi ani
tuturor!

Asist. univ. drd. Suzana Purice

Sãptãmânal editat de Universitatea
Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star.
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Domnitorul-martir Constantin Brâncoveanu - un imbold pentru studiu,
creativitate şi comportament civic la Universitatea care îi poartă numele
G
I

Istoria poporului român cunoaşte numeroase
personalităţi luminoase din diferite
domenii: ştiinţă, cultură, artă militară etc.,
dar o figură distinctă între acestea este
aceea a domnitorului - martir
Constantin Brâncoveanu, patronul spiritual al universităţii
noastre.
ntr-adevăr, cu
greu se pot
găsi exemple pe plan
mondial ale unui
martiriu atât de
tragic precum cel la
care au fost supuşi
domnitor ul
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu
şi
familia sa. Aşa cum
se ştie, el a fost supus
unei probe de foc de
către
conducerea
Imperiului Otoman şi
anume i s-a propus să se
lepede de religia creştinortodoxă şi, în context, Ţara
Românească să devină un
pașalâc turcesc. Miza a fost una
teribilă: viaţa domnitorului şi a
celor patru fii ai săi.
omnitorul
Constantin
Brâncoveanu a dovedit o tărie de
caracter extraordinară, un model universal de
respectare a ceea ce s-ar numi în zilele noastre etica
convingerii. Un amănunt care întregeşte această afirmaţie se
referă la faptul că atunci când cel mai mic copil l-a implorat să îi
permită să treacă la mahomedanism pentru a-şi salva viaţa,
Brâncoveanu l-a apostrofat şi l-a încurajat părinteşte să nu facă
naţia şi familia de râs, iar copilul a aşezat capul pe butuc şi i-a
cerut călăului să acţioneze.

estul magnific al
domnitorului
Constantin
Brâncoveanu a
fost sesizat la
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Brâncoveanu“, am pornit de la crezul corespunzător căruia
tinerii români, integrându-se cu succes în civilizaţia europeană
şi, în fond, în cea mondială, să rămână fideli culturii patriei în
care s-au născut ei, precum şi strămoşii şi părinţii lor. Totodată,
am avut în vedere că domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost
nu numai un martir între martiri, dar şi un mare om de cultură,
de fapt, primul domnitor cu adevărat promotor al Renaşterii pe
meleagurile româneşti.
n scurta domnie a lui Constantin Brâncoveanu, s-au
tipărit cărţi care circulau nu numai în Ţările
Române, dar şi în ţările vecine şi în cele mai îndepărtate, până
în Orientul Mijlociu. De asemenea, în arhitectură şi în
construcţii s-au obţinut progrese formidabile pentru vremea
respectivă, astfel încât, şi astăzi admirăm cu respect şi cu
pioşenie stilul arhitectural brâncovenesc în diferite
mănăstiri şi biserici, dar şi în castele şi palate, veritabile
monumente care evidenţiază inteligenţa şi creativitatea
poporului român atunci când are o conducere înţeleaptă.
oporul a păstrat în memorie amintirea figurii
luminoase a domnitorului Constantin
Brâncoveanu, căruia i-au închinat numeroase poezii şi
cântece. Cred că istoriografia noastră ar fi trebuit să facă
mai mult pentru prezentarea figurii legendare a
domnitorului la adevăratele dimensiuni de profundă relevanţă
mondială.
oresc şi sper ca generaţiile de cadre didactice şi
studenţi care se vor succeda la Universitatea
Constantin Brâncoveanu să fie animate de marile calităţi ale
patronului nostru spiritual: demnitate şi dragoste de patrie şi de
credinţă, duse până la sacrificiul suprem, curaj nestăvilit,
convingerea că numai prin cultură, prin creativitate vom putea să
păşim cu fruntea sus în concertul popoarelor, să fim competitivi,
să contribuim la ridicarea oraşelor în care funcţionăm şi, în
general, a ţării noastre, la un standard de viaţă onorabil.
esiunea Anuală a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti,
care a avut loc în preajma zilei Sfinţilor Constantin
şi Elena - pe care noi am declarat-o de la început ca ziua
Universităţii Constantin Brâncoveanu - mi-a întărit convingerea
că avem foarte mulţi tineri talentaţi, că viitorul ţării va fi în mâini
bune.
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Rectorul fondator
al Universităţii Constantin Brâncoveanu
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diferite
curţi europene şi, poate,
cel puţin unii dintre
conducătorii ţărilor occidentale au conştientizat de ce pericol
imens a fost salvat Occidentul de către domnitorul român. Este
foarte probabil că, dacă domnitorul Constantin Brâncoveanu ar
fi cedat, civilizaţia şi cultura creştină occidentală putea să
dispară.
cordând Universităţii pe care am fondat-o în
anul 1991 denumirea de „Constantin
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STAGII DE PRACTICĂ
Cine suntem?

DACIA, cea mai cunoscută organizaţie de tip holding,
care deţine toate competenţele unui constructor de
automobile.

Ce căutăm?

N A R G

5 stagiari, care vor lucra alături de noi în cadrul Direcţiei
Control de Gestiune de la uzina din Mioveni timp de 6
luni, câte 8 ore pe zi; specializare în studii economice:
gestiune - finanţe şi informatică de gestiune; tineri
curioşi şi perseverenţi, dispuşi să se depăşească pe ei;

prieteni buni cu cifrele şi cu noţiunile economice; mari
iubitori de conversaţii cu prietenii; iubitori de călătorii şi...
cunoscători de franceză sau engleză!
Ce veţi face? Veţi călători în universul studiilor
economice, încercând să vă imaginaţi construcţia unui
automobil prin intermediul cifrelor şi veţi realiza studii
specifice pe subiecte stabilite.
De ce veţi dori să fiţi stagiarii nostri?Doar pentru că vreţi
să ne cunoaşteţi şi să vă alăturaţi nouă într-un viitor,poate,
nu foarte îndepărtat!
Pe perioada stagiilor, fiecare va beneficia de o bursă
lunară, iar masa va fi asigurată zilnic.

Studenţii şi masteranzii Universităţii Constantin Brâncoveanu care s-au înscris pentru
selecţie sunt aşteptaţi astăzi, ora 17.00, Sala Studio A (Centrul de Afaceri, etaj I) să
participe la prezentarea făcută de echipa DACIA.

