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Facultăţile din Piteşti ale
Universităţii
Constantin
Brâncoveanu
au
sărbătorit
împreună cel mai fericit moment
din viaţa lor universitară absolvirea. Astfel, miercuri, 13
iunie, în Aula Magna, toţi
proaspeţii absolvenţi ai Facultăţii
de Management Marketing în
Afaceri Economice, Facultăţii de
Finanţe – Contabilitate şi

Facultăţii de Ştiinţe Juridice,
Administrative
şi
ale
Comunicării au venit să spună în
mod oficial “La revedere” unei
alte etape importante din
devenirea lor şi “Mulţumesc”
tuturor acelor de la care au
învăţat ceva.
Invitaţi de onoare ai ceremoniei
au fost prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu, rectorul Universităţii

Constantin Brâncoveanu, conf.
univ. dr. Mihaela Asandei, decan
FMMAE, conf. univ. dr. Silvia
Dugan, decan FFC, lect. univ. dr.
Cristina Şerbănică, prodecan
FSJAC, şi mulţi alţi profesori ce
le-au fost alături pe parcursul
studenţiei.
“Gaudeamus igitur” a cântat
toată Aula în deschiderea
evenimentului, iar motivele de
bucurie sunt multiple pentru toţi
cei prezenţi. Acum, provocarea
cea mai mare pentru fiecare este
să-şi transforme fiecare atu într-o
oportunitate, lucru subliniat şi de
profesorii prezenţi în sfaturile pe
care le-au oferit ca de obicei, din
experienţă şi cu multă deschidere.
Încurajări, mulţumiri pentru
tot ce au primit de la
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu şi de la profesori şi
chiar şi o poezie de despărţire au

fost mesajele transmise de
absolvenţi, în mod vădit
emoţionaţi şi, în acelaşi timp,
foarte încântaţi de postura de a le
vorbi celorlalţi de la prezidiu şi de
la aceeaşi înălţime fizică cu
profesorii lor. Mulţi dintre
“speakeri” au fost studenţi
Erasmus la universităţi din
Portugalia şi Franţa şi au reuşit să
transmită experienţa pe care au
acumulat-o
în
timpul
mobilităţilor,
vorbind
cu
siguranţa unor tineri deschişi,
fără trac, şi foarte încrezători.
Poate de aceea, ceremonia a fost
mai amuzantă ca niciodată.
În aştepaterea adevăratei
diplome, cea de licenţă, foştii
studenţi au primit diplome
simbolice de absolvire şi au
participat la tradiţionala aruncare
a tocii, moment de fericire şi
eliberare.

N A R G

Eveniment
ştiinţific
de colecţie

Fost student,
întotdeauna brâncovean
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▼ Erasmus - de un sfert de secol, schimbă vieţi şi deschide noi orizonturi

„Experienţa mea a fost una globală,
nu doar portugheză!“ Vlad Graur, absolvent 2012, Management
Internetul. Aveam acces la orice laborator de
informatică, iar în fiecare sală de curs aveam
videoproiector şi laptop. Cursurile se predau în
limba engleză, dar şi în portugheză, însă acest
lucru nu a fost o problemă pentru că am avut
parte şi de un curs de limbă şi cultură
portugheză şi, în plus, suportul de curs era în
engleză.

multe alte orăşele din jurul metropolei Porto.

Cum este viaţa studenţească?
- Foarte frumoasă! Am avut multe proiecte
de făcut, însă am trecut uşor peste ele, deoarece
trebuia să le facem în echipe formate de 3
membri. Ei se bazează mai mult pe cunoştinţele
practice decât pe cele teoretice. Pot să spun că
am învăţat distrându-mă.

Cum a fost experienţa culturală? Care sunt cele mai plăcute amintiri
Povesteşte-ne despre cultura portu- din Porto?
gheză!
- Cele legate de experienţa interculturală.
- Portughezii nu diferă foarte mult de noi,
românii. Sunt ospitalieri, sociabili, înţelegători,
dar în acelaşi timp hotărâţi şi fermi. Un popor
spiritual, uman (de exemplu, acolo pietonul face
regula în trafic), conservator al culturii proprii,
dar în acelaşi timp, deschis să afle cât mai multe
despre cei veniţi din alte locuri ale Globului.
Experienţa mea a fost mai mult una globală
decât una strict portugheză, deoarece am intrat
în contact mai mult cu studenţi Erasmus din
întreaga lume şi mai puţin în cercurile exclusiv
cu studenţi portughezi. Am avut parte de o
explozie de informaţii privind diferite culturi
din diferite zone ale Globului. Experienţa
Erasmus a fost pentru mine ceva unic. A durat
doar 5 luni, dar în acele 5 luni am învăţat
despre munca în echipă şi mi-am făcut prieteni
cu care păstrez şi acum legătura.

Ai şi călătorit?
Stagiu de mobilitate la: Universidade
Fernando Pessoa, Porto, Portugalia
Domeniul: Business Science
Perioada: septembrie 2011 - februarie
2012

Ce te-a determinat să alegi bursa
Erasmus?
- Mi-am propus să plec din ţară să descopăr

noi obiceiuri, culturi şi tipuri de mentalitate. Şi,
bineînţeles, să vizitez cât mai multe locuri.

Vorbeşte-ne despre cursuri! Cum se
desfăşurau, ce ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a
plăcut?
- Cursurile erau interactive, se desfăşurau sub
forma unor prezentări cu ajutorul Power Pointului, iar noi, studenţii, foloseam foarte mult

- Da, am călătorit aproape în toată zona de
nord a Portugaliei. Portugalia este o ţară pe cât
de mică, pe atât de plină de locuri istorice, cu o
amprentă aparte. Am vizitat oraşe cu o
importanţă istorică pentru Portugalia, precum
Quimaraes, capitală Culturală Europeană în
2012 şi locul unde se spune că a luat naştere
Portugalia (motto-ul oraşului este Aqui Nasceu
Portugal), Braga, capitală Europeană a
Tineretului în 2012, cunoscut ca Roma
Portugaliei, Aveiro - Veneţia Portugaliei şi

▼ Congresul Naţional de Istorie a Presei, UCB 2010

manifestare ştiinţifică din istoria Asociaţiei
Române de Istorie a Presei şi printre cele mai
frumoase sărbători ale comunităţii ştiinţifice
româneşti din anul 2010.
Dovadă a acestui fapt stă şi seria limitată de
timbre pe care Poşta Republicii Moldova a
emis-o cu ocazia celei de-a V-a ediţii,
desfăşurate anul acesta la Chişinău, în cadrul
Pe 23 şi 24 aprilie 2010, Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteşti a fost
gazda celei de-a III-a ediţii a Congresului
Naţional de Istorie a Presei, cu participare
internaţională. Evenimentul s-a bucurat de o
audienţă specializată numeroasă, precum şi de
ecouri favorabile în rândul participanţilor şi al
opiniei publice - academicianul Eugen Simion,
membru al Academiei Române, conf. univ. dr.
Marian Petcu de la Universitatea Bucureşti,
prof. univ. dr. Ilie Rad, preşedintele ARIP,

Gabriela Rusu Păsărin, de la Universitatea
Constantin Brâncoveanu şi alţi peste 100 de
participanţi, 68 dintre eu reprezentând 21 de
universităţi, trei institute ale Academiei
Române, redacţii, biblioteci publice, muzee,
unităţi arhivistice etc.
Tot în cadrul congresului a avut loc şi
Adunarea Generală a Asociaţiei Române de
Istorie a Presei, lansarea „Revistei române de
istorie a presei“ într-un nou format şi a altor 20
de cărţi de specialitate.

Jurnalism

şi

- Am învăţat să fiu sigur pe mine, să cer mai
mult, să nu renunţ. Am învăţat să apreciez
lucrurile din jurul meu, să dau o importanţă mai
mare lucrurilor simple. Experienţa Erasmus te
schimbă total! Nu mai eşti la fel, ţi se schimbă
perspectiva la 180 de grade ca studii, persoană,
cultură etc.

Într-o frază, spune-ne care este cel
mai mare beneficiu al unei burse
Erasmus?
- Bursa Erasmus este o carte de vizită
excelentă. Atestă faptul că, pe lângă rezultate
bune, deţii şi capacităţi de adaptare, curaj şi
iniţiativă. Este categoric un plus pentru cei care
beneficiază de ea.

Orgoliul

A fost, fără îndoială, cea mai reuşită

de

Ce ai învăţat în timpul celor două
experienţe Erasmus?

Colţul literar

Eveniment ştiinţific de colecţie

Facultăţii

Am întâlnit studenţi din toate colţurile lumii:
din Peru până în Coreea de Sud. Am fost peste
500 de studenţi străini, fiecare cu specificul său,
cu istoria sa, cu mâncarea şi muzica tradiţionale. Împreună, cream unitate prin diversitate.
Alte amintiri plăcute includ serile petrecute
la Piolho, locul unde se întâlnesc toţi studenţii
din oraş, plimbările în Ribeira, faleza râului
Douro, cele în Foz, faleza Oceanului Atlantic şi
plaja Oceanului Atlantic, care se află la 5
minute distanţă de rezidenţa studenţească.

Ştiinţele

Comunicării. Poza Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Piteşti şi alte 2 poze din
cadrul evenimentului din 2010 au fost
transformate în timbre de colecţie şi vor
contribui astfel, în modul cel mai direct, la
realizarea unui proces de comunicare la
distanţă, proces în care se înscriu şi toate
formele de presă.
Mulţumim ARIP pentru recunoaştere!

Ţi-ai prins sufletul în ghearele orgoliului şi ţi-a făcut
gândurile zdrenţe. Sufletul bietul de el a ajuns sluga lui.
Orgoliul ţi-e domnitor asupra înţelepciunii.
Orgoliul niciodată nu este diplomat, dar poate fi
manipulant şi distrugător.
Modestia plângea într-un cerc al speranţelor cu
lacrimi îndoliate,dar ogoliul cu zâmbet înţepător întro piramidă mi-o privea acru.
De ce ai deschis uşa sufletului şi ai lăsat orgoliul să
devină un proprietar? Era mai bine măcar de rămânea
un simplu musafir.
S-a îmbrăcat orgoliul în costum de lux, extravagant
şi s-a încălţat cu pantofi lucioşi. A trecut caustic pe
lângă modestia îmbrăcată ieftin, dar el nu înţelegea că
ea este a unui om bogat spiritual.
Orgoliul tău este precum o pisică. Îi văd şi ochii în
noaptea răutăţii tale.
Nu eşti o victimă a orgoliului, ci eşti un adept.
Orgoliul îţi pune obloane ochilor înţelepciunii.
Orgoliul vine din prostie, dar prostia nu vine din
orgoliu.
Ce ai făcut?! Ai rămas doar cu orgoliul care ţi-a
măcelărit oportunităţile şi speranţele, dar mai ales
sufletul.
Din prea mult orgoliu ai distrus frumuseţea anilor şi
esenţa lor pentru că punctul cardinal a fost să faci acel
partaj material. El ţi-a făcut în mod indirect un partaj
spiritual. La ce te-a ajutat orgoliul?!
Bogdana Simionescu
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Universitatea Constantin Brâncoveanu
+ Europa = 125 de burse Erasmus pentru studii
40 de burse Erasmus Placement pentru stagii practice
)

„Bursa Erasmus la Inter13 tari
,
national School of Law

„Aş descrie Erasmus
ca pe cea mai frumoasă
experienţă de viaţă!

„Erasmus înseamnă
emoţie, responsabilitate,
aventură, socializare,
uniune, muncă, succes“.

Larisa Voiculescu, absolventă,
Contabilitate şi informatică de gestiune

www.univcb.ro

Dana Pîrvan, anul I,
Comunicare Managerială şi Relaţii Publice

„Internship-ul Erasmus m-a
ajutat să capăt mai multă încredere în forţele proprii, să învăţ
să mă adaptez la situaţii noi cu
rapiditate şi să-mi demonstrez
că mă pot descurca singură
într-un mediu complet nou“.
Alexandra Busuioc, anul II, Jurnalism

30 de universitati,
europene
)

Am cunoscut profesori entuziaști şi
pasionați de meseria lor, colegi alături de
care am petrecut multe ore prețioase și,
mai presus de atât, mi-am redescoperit
calităţi precum dorința de cunoaștere şi
pasiunea pentru implicarea în proiecte
incitante“.

Alexandru Ioniţă, anul II,
Contabilitate şi informatică de gestiune

and Business din Vilnius
m-a ajutat să înţeleg că pot
mai mult, vreau mai mult!“
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