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FII CU UN PAS ÎNAINTEA CELORLALŢI!
PRE-ADMITERE 2015

Universitatea Constantin Brâncoveanu
organizează în data de 2 aprilie 2015, ora 14, 

pre-admitere pentru locurile fără taxă, de la forma de
învățământ cu frecvență, aferente anului universitar

2015-2016, la sediul din Pitești.
Pre-admiterea la programele de studiu se va face pe baza

unui test grilă, susținut la una din disciplinele: Limba și
literatura română, Istorie, Geografie, Economie, Matematică,
iar subiectele vor fi elaborate după tematicile de
bacalaureat.

LOCURILE FĂRĂ TAXĂ de la un program de studii se vor
ocupa exclusiv de către elevii participanți la pre-admitere,

strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Elevul
declarat admis în urma pre-admiterii își va valida locul fără
taxă, dacă va depune după examenul de bacalaureat din
sesiunea iulie 2015, dar nu mai târziu de 1 august 2015,
diploma de bacalaureat în original sau adeverință și va
completa contractul de școlarizare pentru anul I.

Obţine din timp titulatura de student şi beneficiază
de un loc fără taxă la una dintre specializările:

Detalii la secretariatul universităţii

www.univcb.ro
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2. Regula angajamentului şi a consecvenţei
Un studiu efectuat de o echipă de psihologi canadieni a descoperit ceva

fascinant despre oamenii care pariază pe cursele de cai: imediat după ce pariază pe
un cal, ei au mult mai multă încredere că acesta va câştiga cursa decât aveau
imediat înainte să parieze pe el. Deşi la prima vedere acest lucru poate părea curios,
schimbarea misterioasă are la origine o „armă a influenţei sociale” care este foarte
folosită. „La fel ca alte arme ale persuasiunii, aceasta se găseşte undeva în adâncul
nostru, direcţionându-ne acţiunile cu o putere tăcută”, explică Cialdini. Este vorba
despre dorinţa noastră obsesivă de a fi şi de a părea consecvenţi cu ceea ce am
făcut în trecut. Odată ce am făcut o alegere ne vom confrunta cu presiuni
personale şi interpersonale de a ne comporta într-un mod consecvent cu
angajamentul precedent. Aceste presiuni ne vor face să ne reacţionăm în moduri
în care justificăm decizia iniţială.

Care sunt consecinţele acestei dorinţe? Faptul că oamenii vor simţi o pornire de
a da curs unei solicitări din partea dumneavoastră dacă vor simţi că aceasta este în
concordanţă cu angajamentele pe care şi le-au asumat anterior în prezenţa
dumneavoastră. Aşadar, dacă veţi solicita oamenilor să-şi expună priorităţile,
angajamentele şi să dezvăluie care sunt elementele unei situaţii pe care le
consideră importante, iar apoi vă veţi alinia propunerile sau solicitările la ceea ce au
dezvăluit, „regula consecvenţei” îi va face să spună „da” lucrurilor despre care deja
v-au spus că le sunt de preţ.

Această regulă a fost ilustrată de psihologul Steven J. Sherman într-un
experiment foarte simplu. Cercetătorul a sunat o serie de locuitori ai oraşului
Bloomington şi i-a rugat să ia parte la un sondaj. Printre întrebările puse de
psiholog se număra şi „Ce aţi face dacă v-ar invita reprezentanţii American Cancer
Society să petreceţi trei ore ca voluntar, colectând bani pentru studii asupra tratării
cancerului?”. Deoarece nu doreau să pară egoişti, majoritatea oamenilor spuneau
că ar fi de acord. Câteva zile mai târziu, un reprezentant al organizaţiei American
Cancer Society a sunat aceiaşi oameni şi le-a cerut exact acest lucru. Rezultatul? Cu
700% mai mulţi voluntari. Aceeaşi strategie a fost folosită de cercetătorii conduşi
de Anthony Greenwald pentru a creşte prezenţa la vot cu ocazia alegerilor
prezidenţiale din SUA.

Un alt studiu oferit drept exemplu de Robert Cialdini este cel efectuat de un
proprietar de restaurant din Chicago. Acesta a reuşit să reducă numărul rezervărilor
anulate printr-o simplă schimbare a câtorva cuvinte folosite de recepţionista
localului. De regulă, atunci când aceasta accepta o rezervare prin telefon, la finalul

conversaţiei spunea „Vă mulţumesc că aţi sunat la restaurantul lui Gordon. Dacă
doriţi să schimbaţi sau să anulaţi rezervarea, vă rugăm să ne sunaţi”. Cât timp au
folosit această abordare standard, proprietarul restaurantului a observat că
aproximativ 30% din persoanele care solicitau rezervări nu veneau. În schimb,
atunci când la finalul conversaţiei recepţionista spunea „Vă rog, ne veţi suna dacă
vreţi să schimbaţi sau să anulaţi rezervarea?” şi aştepta ca oamenii să spună „Da”,
atunci procentul de neprezentare scădea la 10%, căci oamenii doreau să fie
consecvenţi cu ceea ce afirmaseră public că vor face.

Acelaşi principiu a fost folosit de chinezi în războiul din Coreea pentru a-i face pe
prizonierii de război americani să colaboreze. Îi determinau să fie de acord cu
solicitări minore (cum ar fi să scrie pe o foaie pe hârtie „SUA nu este o ţară
perfectă”), iar apoi aplicau „principiul consecvenţei” pentru a-i face să-şi
redefinească imaginea despre sine („am colaborat”) astfel încât să colaboreze şi
mai mult.

Cum putem evita să cădem în capcana acestei reguli? Cialdini afirmă că trebuie
să fim atenţi la propriile reacţii instinctuale pentru a detecta momentele în care
suntem tentaţi să facem un lucru doar pentru că ar fi consecvent cu alegerile
noastre precedente. Cialdini recomandă să ne punem o întrebare simplă atunci
când detectăm această nelinişte interioară: „dacă aş fi ştiut ce ştiu acum, aş fi făcut
aceeaşi alegere?”. În ciuda faptului că vom fi tentaţi să ne găsim scuze pentru a
continua să fim consecvenţi, atenţia la propriile semnale interne şi această
întrebare ne vor ajuta să evităm să facem un lucru doar de dragul consecvenţei.

Care sunt secretele persuasiunii? 
Instrumente psihologice de influenţare

continuare

Fiecare dintre noi avem propriile maşini ale timpului. Unele dintre ele ne duc
înapoi în timp şi se numesc amintiri. Altele ne duc în viitor şi se numesc visuri.
(Jeremy Irons)

Viaţa este o tragedie atunci când e privită în prim-plan şi o comedie când o
priveşti în plan larg. (Charlie Chaplin) 

Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. (Constantin
Brâncuşi)

Oamenii înţelepţi vorbesc pentru că au ceva de spus. Proştii, pentru că
trebuie să spună ceva. (Platon) 

Ar fi înspăimântător să crezi că din tot acest cosmos atât de armonios,
desăvârşit şi egal cu sine, numai viaţa omului se petrece la întâmplare, numai
destinul lui n-are niciun sens. (Mircea Eliade) 

Vieţile noastre se sfârşesc în ziua în care devenim tăcuţi în privinţa lucrurilor
care contează pentru noi. (Martin Luther King) 

Din momentul în care ne naştem, timpul începe să ne ia viaţa înapoi).
(Seneca) 

Cine nu respectă viaţa nu o merită. (Leonardo da Vinci) 

Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu îşi pot schimba
mentalitatea nu pot schimba nimic. (George Bernard Shaw) 

Viaţa este o tragedie pentru că îmbătrânim prea repede şi devenim înţelepţi
prea târziu. (Benjamin Franklin) 

Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de
ea. (George Bernard Shaw) 

Anii ridează pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul. (George Enescu) 
Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi pentru că nici nu mai ştiu

să privească minunile Naturii. (Constantin Brâncuşi) 
Fluturii numără momente, nu luni şi totuşi au timp destul. (Rabindranath

Tagore) 
Nu e suficient să fii bun. Trebuie să fii bun de ceva. (Tudor Arghezi) 
Când vezi un om bun, gândeşte-te să-l întreci; când vezi un om rău

cercetează-ţi inima. (Aristotel) 
Lumea este plină de oameni disponibili: unii sunt dispuşi să muncească, alţii

- să-i lase pe ceilalţi. (Robert Frost) 
Orice viaţă de om începe de mai multe ori. (Tudor Arghezi)  
Cel mai trist aspect al vieţii actuale este că ştiinţa acumulează cunoştinţe mai

repede decât acumulează societatea înţelepciune. (Isaac Asimov ) 
Bunătatea este o floare, este o esenţă a vieţii morale şi semn că suntem rupţi

dintr-o lume nepământeană. (Ernest Bernea) 
O personalitate este aceea care se dăruieşte, nu se justifică. (Petre Ţuţea) 
În loc să învinovăţeşti întunericul, aprinde o lumânare. (Benjamin Franklin) 
Învaţă a muri! Cine învaţă să moară nu ştie să mai fie rob. El este deasupra -

sau cel puţin în afara - oricărei împilări. (Seneca) 
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I
Deprinderea artei lecturii este acel exerciţiu permanent care ne

ajută, printre altele, să conştientizăm necesitatea abordării critice
într-o manieră corectă, prin care să evităm exprimarea agresivă a
propriilor dezacorduri. Asumarea unei asemenea atitudini, ce ţine
atât de civilitate cât şi de onestitate faţă de noi şi de cei din jurul
nostru, trebuie să pornească de la premisa că toţi oamenii sunt
raţionali, motiv pentru care se pot înţelege, admiţând, în acelaşi
timp, că nu se vor şi înţelege, indiferent de situaţii şi de circumstanţe.

Până la urmă, cu toţii trebuie să ne însuşim şi să ne
asumăm ca lecţie de viaţă faptul că ţine de normalitate ca noi,
oamenii,  să ne putem înţelege chiar în situaţia apariţiei unor
dezacorduri care, până la urmă, sunt legate tot de propria noastră
raţionalitate. Numai că această capacitate de depăşire a
dezacordurilor este legată, în primul rând, de nivelul de instruire al
fiecăruia dintre noi, la care se adaugă inclusiv capacitatea de-a ne
ţine în frâu trăirile şi ambiţiile care ne ajută să devenim tot mai
puternici tocmai pentru că reuşim să ne situăm deasupra lor.

Revenind la tipul de neînţelegere generat de nivelul
diferit de instruire al oamenilor, viaţa ne demonstrează la tot pasul
că, de cele mai multe ori, cei relativ  ignoranţi au tendinţa de-a se
pune în dezacord faţă de cei mai învăţaţi  decât ei în problemele care
le depăşesc orizontul de cunoaştere. Pe de altă parte, cei educaţi au
într-o măsură mai mare dreptul de-a fi critici în privinţa erorilor pe
care le fac ignoranţii.  În această situaţie, pentru a evita atât
complexele de inferioritate cât şi pe cele de superioritate ale celor
două părţi, trebuie să pornim de la premisa că, în cunoaştere,
depăşirea neînţelegerilor izvorâte din inegalitate se vindecă doar
prin instruire.

O altă sursă a neînţelegerilor este legată de faptul că pot
exista şi adevăruri care sunt aproape imposibil de descris în termeni
raţionali. Pentru aceasta, se impune ca fiecare din noi să înţelegem şi
să ne autoeducăm în ideea de a fi la fel de pregătiţi în schimbarea
propriilor păreri pe cât suntem de dornici şi de pregătiţi de-a le
schimba pe ale celorlalţi, admiţând, în acelaşi timp, că putem
înţelege greşit anumite lucruri sau că am fi ignoranţi în altele.

Fiind conştienţi de toate acestea, vom avea numai de
câştigat dacă vom reuşi să abordăm dezacordurile ca pe nişte ocazii
numai bune de a-i învăţa pe alţii, dar şi de a învăţa noi înşine de la
alţii. Prin urmare, dezacordul nu ţine doar de opinie, el este şi acea

oportunitate ivită pentru a  acumula cât mai multă cunoaştere.
Aceasta presupune din partea noastră înarmarea cu răbdare pe
termen lung, deoarece înţelegerea şi identificarea deosebirii dintre
cunoaşterea veritabilă şi simpla opinie este rezultatul unui efort
îndelungat. Doar de la un anumit stadiu al lecturii, un cititor va
reuşi să facă distincţia între acele propoziţii  care exprimă o
cunoaştere bine fundamentată şi simple opinii, la care se adaugă
inclusiv capacitatea de a face judecăţi de valoare asupra cărţii, nu
asupra omului.

II
Gabriel Liiceanu este una dintre figurile marcante ale Şcolii de la

Păltiniş; personalitate civică şi academică, filosof, eseist şi scriitor.
După 1990, a publicat volume de filosofie, precum „Cearta cu
filosofia” şi „Despre limită”. În seria „Despre minciună”, "Despre
ură”, „Despre seducţie”, filosoful se deschide cu un discurs mai
eseistic şi implicat în viaţa cetăţii.

În confesiunile sale despre plăcerea cititului, aminteşte
faptul că aceasta i-a oferit dintotdeauna posibilitatea explorării

unei alte lumi, a unei hoinăreli eterne, fiind, în acelaşi timp, singurul
exces pentru care nu era pedepsit. Copilăria i-a fost marcată de
cărţile lui Jules Vernes, de cartea lui Edmondo de Amicis „Cuore”.
Inimă de copil”, de „Ivanhoe” a lui Walter Scott sau de romanele lui
Alexandre Dumas.

Experienţa livrescă i-a întărit convingerea că cititul între 8 şi

14 ani echivalează pentru om cu deprinderea vânatului la feline. În
argumentaţia adusă, a ţinut să precizeze că, aşa cum învăţarea
vânatului este partea esenţială a „educaţiei” pentru puiul de tigru,
cărţile îi arată copilului care sunt reperele de care trebuie să ţină
seama pentru a parcurge o viaţă onorabilă. Coroborând evadarea în
viaţa cărţilor cu viaţa reală, a ajuns la concluzia că „oamenii răi” sunt,
în general, fie oameni care nu au citit, fie nu au citit când trebuie, nu
au citit ce trebuie sau au citit prost.

Conf. univ. dr. Mihaela Duţu,
F.M.M.A.E. Râmnicu-Vâlcea
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Universitatea Constantin Brâncoveanu are plăcerea de a vă invita să participaţi la evenimentele organizate
pentru elevii de liceu și profesorii îndrumători, în cadrul săptămânii “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” din

perioada 06-10 aprilie 2015, a cărei desfășurare încadrează temele Anului European al Dezvoltării, 2015.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  pentruPROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  pentru
Săptămâna ”Să ştii mai multe, să fii mai bun”Săptămâna ”Să ştii mai multe, să fii mai bun”

SĂPTĂMÂNA DEZVOLTĂRII PERSONALESĂPTĂMÂNA DEZVOLTĂRII PERSONALE
6 - 10 aprilie 20156 - 10 aprilie 2015

Persoană de contact: Tudorel Popescu – Director Departament de Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice
Telefon: 0784.211.644

E-mail: tudorel.popescu@gmail.com
www.univcb.ro                                                                                                      www.fb.com/univbrancoveanu


