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UCB Brăila pune la
dispoziţie un număr
mare de specializări
pentru care un
student poate opta.
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Studenţii brăileni voluntari

la schimb de experienţă în Turcia
Trei studenţi ai Universităţii Constantin

Brâncoveanu din Brăila au participat în perioada 11
- 20 iunie 2013 la proiectul „Stage and  Exhibition”
organizat în Istanbul, Turcia şi finanţat de Comisia
Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”,
Acţiunea 1.1. „Schimb de Tineri”. 

Alexandru Eusebiu Dobrin, anul III,
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Andra
Durbacă, anul I, Administraţie Publică şi Alexandra
Busuioc, anul III Jurnalism au reprezentat România,
alături de alte două persoane, psihologul Patricia
Dincă şi preşedintele Centrului de Tineret Tinklub
Brăila, Gabriel Eduard Niculiţă. Studenţii au fost
selectaţi pentru a participa la acest proiect de către
reprezentanţii Centrului de Tineret Tinklub.

Cele 6 ţări participante în proiect au fost Turcia,
România, Bulgaria, Lituania, Polonia şi Italia. Tinerii
români au participat zilnic la activităţi de educaţie
nonformală şi au promovat, cu mândrie, România.
Specificul multicultural al acestui schimb de tineri a
fost elementul care le-a plăcut cel mai mult. Fiecare
zi a reprezentat pentru aceştia un pas în plus la
dezvoltarea personală. Activităţile de educaţie
nonformală, munca în echipă şi interacţiunea cu
tineri din alte 5 ţări s-au împletit armonios şi au făcut
ca acest proiect să fie o adevărată experienţă de viaţă.

România a avut standul propriu în cadrul unei
expoziţii multicultural, unde au fost prezentate
obiecte de artizanat, bani româneşti vechi şi noi, cărţi
poştale, timbre, costume tradiţionale şi altele. Standul
României a fost unul dintre cele mai apreciate din
expoziţie şi a avut, pe parcursul celor 3 zile, numeroşi

vizitatori. 
La deschiderea oficială a expoziţiei au fost

prezente oficialităţi locale din Büyükçekmece,
Istanbul, locaţia unde s-a desfăşurat proiectul.
Alexandra Busuioc a fost cea care le-a prezentat
vizitatorilor şi oficialităţilor prezente la deschidere
obiectele reprezentative pentru România şi a oferit
un cadou specific reprezentantului municipalităţii. 

„Afirm cu toată convingerea că primul eveniment
de acest fel la care am luat parte a fost un adevărat
succes. Activităţile din cadrul proiectului ne-au dat
posibilitatea să ne dezvoltăm diverse abilităţi şi să
interacţionăm cât mai mult cu colegii din celelalte
ţări. Pot spune că am descoperit ce înseamnă cu
adevărat metodele de educaţie nonformală şi le-am
înţeles importanţa. Pentru mine, componenta
multiculturală a fost cea mai importantă. Consider că
este fascinant să cunoşti şi cultura altor ţări şi, în
acelaşi timp, să poţi face cunoscută ţara şi tradiţiile
tale celorlalte ţări, chiar într-un timp scurt”, este
părerea Alexandrei Busuioc, studentă în anul III la
Jurnalism.

Implicarea mea în cadrul proiectului „Stage and
Exhibition” din Turcia m-a ajutat să mă schimb în
bine. Mi-a plăcut faptul că am putut cunoaşte
persoane din alte ţări şi am desfăşurat în fiecare zi
activităţi interesante cu aceştia”, a povestit Andra
Durbacă, anul I Administraţie Publică, şi ea
reprezentantă a României în proiect.

O componentă importantă a proiectului a fost
constituită de serile culturale ale ţărilor participante,
ocazie pentru fiecare dintre ţari să îşi prezinte

specificul, tradiţiile şi cultura. În ziua de 14 iunie
2013, România s-a făcut cunoscută în rândul
celorlalţi participanţi prin prezentări captivante,
dansuri tradiţionale şi bucate specifice. 

Grupul de tineri români a creat un moment
emoţionant când a urcat pe scenă cu drapelul
naţional, intonând imnul de stat al României,
moment care a ridicat întregul public în picioare.
Prezentarea costumului tradiţional românesc a fost
un alt moment captivant pentru reprezentanţii
celorlalte ţări. Aceştia au rămas impresionaţi de felul
în care sunt lucrate manual costumele populare
precum şi de varietatea acestora. Momentul
dansurilor tradiţionale a fost de asemenea un
moment aparte. 

Toţi membrii au venit pe scenă şi s-au distrat
învăţând alături de tinerii români paşii de dans la
Periniţa, Braşoveanca şi alte dansuri tradiţionale
româneşti. 

Eusebiu Dobrin Alexandru a afirmat despre acest
schimb de tineri: „A fost o experienţă deosebită.
Proiectul a fost unul deosebit de interesant.
Organizatorii, tinerii din celelalte ţări, activităţile şi
locaţia, toate au fost foarte reuşite. După acest schimb
am rămas cu amintiri deosebite şi cu prieteni din alte
5 ţări.”

La sfârşitul proiectului, organizatorii au mulţumit
echipei din România pentru interesul şi
responsabilitatea de care a dat dovadă şi pentru faptul
că a fost foarte activă în proiect.

Alexandra Busuioc, anul III, Jurnalism
Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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Gaudeamus Igitur!

Studenţii din primul ciclu de studiu ai Facultăţii de
Management - Marketing în Afaceri Economice din
cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti
au marcat absolvirea celor trei ani de facultate prin
organizarea unui curs festiv.

Printre cei care au fost alături de studenţi într-un
moment atât de important pentru viaţa lor academică,
s-au numărat: prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Rectorul
Universităţii Constantin Brâncoveanu, prof. univ. dr.
Alexandru Puiu, Rectorul fondator al Universităţii,
conf. univ. dr. Mihaela Asandei, Decanul Facultăţii de
Management - Marketing în Afaceri Economice, lect.
univ. dr. Cristina Gănescu, un număr mare de cadre
didactice, părinţi şi prieteni ai absolvenţilor.

După ce reprezentanţii studenţilor aflaţi în sală le-au
adresat celor prezenţi un cuvânt de mulţumire pentru
sprijinul acordat de-a lungul celor trei ani, prof. univ. dr.
Alexandru Puiu le-a adresat câteva cuvinte studenţilor,
accentuând ideea că Universitatea Constantin
Brâncoveanu este o instituţie de prestigiu, care
investeşte multe resurse cu scopul ca studenţii să fie cât
mai bine pregătiţi şi gata de a intra pe piaţa muncii.

Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Rectorul Universităţii
Constantin Brâncoveanu, a luat, la rândul său, cuvântul,
felicitându-i pentru faptul că au ajuns la finalul unui
ciclu de învăţământ universitar şi urându-le proaspeţilor
absolvenţi mult succes în continuare în viaţa
profesională care este pe punctul de a începe.

Cuvinte la fel de frumoase le-au fost adresate
studenţilor şi de către conf. univ. dr. Mihaela Asandei,
Decanul Facultăţii de Management Marketing în
Afaceri Economice: „În fiecare an, noi, cadrele didactice
ne confruntăm cu aşteptările unor tineri studenţi (sau
ale unora mai maturi!). Fiecare dintre noi îşi doreşte să
transmită cunoştinţe, dar mai ales să formeze specialişti
în domenii legate de economia de piaţă. Pentru mine,
personal, această promoţie este, ca şi celelalte, cu dorinţe
impartăşite sau nu, cu preocupări multiple de a se
autoperfecţiona, de a deveni competitivi pe scena vieţii.
În fiecare sfârşit de an mă gândesc ce aş putea să le
doresc acestor tineri. Ştiu că fiecare dintre ei a făcut
eforturi să vină la facultate, să înveţe, să fie un specialist
căutat pe piaţa muncii. Nu ştiu dacă studenţii s-au
remarcat prin ceva anume. Au fost şi sunt ca orice alt
tânăr de pe mapamond, lipsiţi aparent de griji, dar
frumoşi prin tinereţea şi exuberanţa lor...Dragi studenti,
vă mulţumesc că aţi ales, acum trei ani, să fiţi mai buni!
Vă mulţumesc că ne-aţi considerat părinţii voştri
spirituali timp de trei ani şi astăzi aţi devenit absolvenţi
de UCB. Aş vrea să ne revedem peste 5 sau peste 10 ani
şi să fiţi la fel de veseli şi de optimişti.De aceea, asa cum
le-am spus in Aula Magna le doresc:Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus”.

După acest discurs încurajator şi mobilizator,
studenţii au oferit plachete şi diplome conducerii
Universităţii, în semn de preţuire. La rândul lor, au
primit diplome, flori şi multe felicitări din partea
tuturor celor prezenţi. La final, toată lumea s-a adunat
pentru fotografia de grup şi pentru fotografii cu toţi cei
prezenţi din dorinţa de a imortaliza pentru eternitate un
moment atât de important: terminarea facultăţii.

Mult succes în viitoarea carieră profesională!

Adriana Cocîrţă

Administraţia publică la UCB Rm. Vâlcea
Administraţia Publică este un program de studii

universitare de licenţă din domeniul Ştiinţelor
Administrative, iar ca domeniu fundamental - Ştiinţe
Sociale şi Politice. Acest program de studii funcţionează
în cadrul Facultăţii de Management - Marketing în
Afaceri Economice Rm. Vâlcea începând cu anul
universitar 2003 – 2004, primind acreditarea
instituţională, conform OMECTS 69/2013.
Competenţe generale
Misiunea de învăţământ a programului

„Administraţie Publică” constă în formarea şi
perfecţionarea de specialişti cu o calificare ridicată şi
adecvată pentru domeniul administraţiei publice,
domeniu ce reprezintă una dintre cele mai importante
componente ale statului de drept. Competenţele
generale dobândite în cadrul specializării se
bazează pe cunoştinţe generale de bază necesare
funcţiei publice, pe capacitatea de analiză şi sinteză
a fenomenelor administrative, pe dezvoltarea de
aptitudini manageriale şi formarea unei gândiri
logice privind fenomenul administrativ etc.
Competenţele profesionale în cadrul specializării se
referă la capacitatea de evaluare a rezultatelor
obţinute în exercitarea funcţiei publice, pe
capacitatea de înţelegere a mecanismelor vieţii
administrative, pe abilităţile interpersonale de
comunicare organizaţională precum şi pe abilităţile
de elaborare de proiecte economice etc.
Funcţii ocupate
Programul de studii asigură formarea

specialiştilor pentru toate autorităţile administraţiei
publice locale şi centrale, precum şi în alte structuri
publice sau private de interes public. Studenţii de la
specializarea Administraţie Publică devin licenţiaţi
în Ştiinţe administrative şi vor putea lucra ca

funcţionari publici, respectiv consilieri administraţie
publică, experţi în administraţia publică, inspectori de
specialitate în administraţia publică, referenţi de
specialitate în administraţia publică, consultanţi
administraţie publică, reglementatori, agent de
dezvoltare, administratori publici, experţi locali pe
problemele rromilor, inspectori de integritate,
examinatori de stat de specialitate, lucrători în alte
structuri publice sau private de interes public ce necesită
specialişti în domeniul administraţiei publice.

Planul de învăţământ elaborat pentru acest domeniu
de licenţă este conceput în conformitate cu orientările
Procesului de la Bologna şi cu strategia naţională pe
domenii, pentru a le asigura viitorilor specialişti o

temeinică pregătire în specializarea esenţială pentru
administraţia publică. În acest sens, sunt incluse
discipline obligatorii, opţionale şi facultative în ponderi
bine gândite, fundamentate pe competenţe relevante.
Discipline studiate
La programul de studii Administraţie Publică sunt

cuprinse discipline de natură juridică şi economică într-
un raport care să susţină competenţele domeniului. Se
studiază atât Management în administraţie şi servicii
publice, Drept administrativ, Teoria generală a
dreptului, Ştiinţa administraţiei, cât şi Contabilitatea
instituţiilor publice, Buget şi trezorerie publică, Politici
publice, Drept financiar şi fiscal, Dreptul muncii etc.

Planul de învăţământ mai cuprinde discipline care
conferă competenţe de operare pe calculator în
domeniul administraţiei publice şi acordă
atenţie deosebită cunoştinţelor de specialitate în
limbi străine - engleză şi franceză - studenţii
având, la finalizarea studiilor, competenţe
lingvistice.

Practica de specialitate deţine o pondere
semnificativă în generarea de abilităţi practice,
facultatea susţinând programe şi stagii de
practică în cadrul instituţiilor şi administraţiilor
publice centrale şi teritoriale. Principalele
departamente în care sunt integraţi studenţii
sunt cele de resurse umane, relaţii publice,
participare cetăţenească, servicii publice etc.

În prezent, facultatea acordă o atenţie
deosebită componentei internaţionale şi include
orientări curriculare legate de Dreptul Uniunii
Europeane, Drept internaţional public şi privat,
Sisteme administrative comparate etc.

Durata studiilor este de trei ani la cursurile de
zi (180 de puncte de credit).
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CE POŢI STUDIA LA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII BRĂILA?

Pentru absolvenţii de clasa a XII-a, vara înseamnă
alegeri, hotărâri şi, nu în ultimul rând, alergătură, stres şi
nelinişte. Majoritatea caută o facultate cu prestigiu şi cu
profesori de renume pentru a se asigura că ceea ce vor
învăţa în următorii ani îi va conduce spre cariera mult
dorită.
Alegerea unei facultăţi este o decizie importantă şi deloc

uşoară. Fiecare dintre noi s-a întrebat, la un moment dat:
„Cu ce mă ajută specializarea aceasta?”, „Ce pot să fac după
ce termin?”, „Îmi oferă un atu în plus dacă termin această
facultate?”
Prin articolele din acest număr ne propunem să vă

oferim răspunsuri la întrebările care vă frământă şi,
totodată, să ne cunoaşteţi mai bine şi să vă ajutăm să
decideţi specializarea potrivită pentru voi.

Istoric
Numele Universităţii Constantin Brâncoveanu este

deseori asociat cu expresia „Şcoală economică”, întrucât
instituţia s-a făcut remarcată prin Facultatea de
Management - Marketing în Afaceri Economice, fondată
încă din 1991. Însă, cum nu toţi elevii îşi doresc să fie
economişti şi să lucreze cu cifrele, pentru cei cu înclinaţie
spre ştiinţele sociale, Universitatea Constantin
Brâncoveanu oferă şi posibilitatea pregătirii pentru o astfel
de carieră.
Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării

a fost fondată la Brăila în anul 2000. S-a început cu
specializarea de Jurnalism, prima promoţie de jurnalişti
susţinând examenul de licenţă cu brio în faţa comisiei
formate din profesori de la Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu. În anul 2003, Facultatea a organizat admitere
pentru specializarea „Administraţie publică”. De atunci şi
până astăzi, sute de absolvenţi ai FSAC Brăila au ocupat
funcţii în administraţia publică locală şi centrală.
În permanentă coordonare cu solicitările de pe piaţa

muncii, Universitatea Constantin Brâncoveanu şi-a extins
ariile curriculare, astfel că începând cu anul 2005, a
organizat admitere la alte două programe de studii:
Asistenţă Socială şi Comunicare şi Relaţii Publice.
Cea mai nouă specializare care funcţionează în cadrul

Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării
Brăila este cea de Drept, pentru care s-a organizat examen
de admitere începând din anul 2006.
Consecventă principiilor Universităţii Constantin

Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Administrative

şi ale Comunicării din Brăila
şi-a propus crearea unei
autentice şcoli superioare de
jurnalism, administraţie
publică şi asistenţă socială
care să formeze specialişti cu
o înaltă competenţă.
Programele de studiu de

la Facultatea de Ştiinţe
Administrative şi ale
Comunicării din Brăila au o
pronunţată componentă
umanistă, ceea ce le permite
tinerilor să îşi pună în
valoare aptitudinile şi
vocaţiile specifice, să-şi
dezvolte personalitatea, sub
îndrumarea competentă a
cadrelor didactice.
Dacă eşti curios să afli ce

anume vei studia dacă vei
opta pentru specializările
Facultăţii de Ştiinţe
Administrative şi ale
Comunicării Brăila, găseşti
mai jos câteva dintre
discipline, pe specializări.

Administraţie publică
Ca student în anul I la

Administraţie publică, vei
urma cursuri de Ştiinţe

politice, Ştiinţa administraţiei,Teoria generală a statului şi
a dreptului, Comunicare în administraţia publică şi altele.
În anul II vei regăsi în orar discipline precum: Drept civil,
Drept administrativ, Demografie şi statistică socială,
Dreptul muncii etc. În anul al III-lea vei studia discipline
precum Finanţele instituţiilor publice, Pieţe de capital,
Drept comunitar european, Marketing în administraţia
publică, Etica şi deontologia funcţionarului public.

Comunicare socială şi Relaţii Publice
Cei care aleg această specializare vor studia în anul I

discipline precum: Fundamentele comunicării, Relaţii
Publice, Promovare prin publicitate, Cultură şi civilizaţie
contemporană, Metode de cercetare în Ştiinţele
Comunicării. Cel de al II-lea an vine cu disciplinele:
Tehnici de redactare, Semiotică şi retorică, Conceperea
unui produs PR, Relaţii Publice sectoriale şi altele. În
ultimul an se studiază Conceperea şi elaborarea unui
produs PR cu mijloace audiovizuale, Tehnici de creare a
imaginii sau Multimedia.

Jurnalism
Studenţii la Jurnalism au examene în primul an la

Sistemul mass-media, Relaţii Publice, Promovare prin
publicitate, Genurile presei, Metode de cercetare în
Jurnalism. În anul II, pe lângă practica în instituţiile de
presă, se studiază Tehnici de redactare în Jurnalism,
Semiotică şi retorică, Secretariat de redacţie, Filosofie.
Ultimul an vine cu discipline precum: Particularităţi ale
jurnalismului în Uniunea Europeană şi pe plan mondial,
Conceperea şi elaborarea unei emisiuni în audiovizual,
Tehnici de creare a imaginii, Multimedia, Jurnalism
tematic şi de proximitate, Etica şi deontologia
profesională.

Asistenţă socială
Dacă vei alege să studiezi Asistenţa socială, te vei

familiariza încă din primul an cu discipline precum:
Introducere în asistenţa socială, Demografie şi statistică
socială, Asistenţa socială a familiei şi copilului, Sociologia
devianţei. În anul II se studiază Dezvoltare umană,
Deontologia profesiei de asistent social, Psihopatologie şi
psihoterapie, Politici pentru persoane vârstnice. În ultimul
an, studenţii de la Asistenţă Socială studiază Politici
pentru persoanele cu dizabilităţi, Politici de incluziune,

Management şi evaluarea programelor de asistenţă socială
şi altele.

Drept
Cei care aleg specializarea Drept ştiu încă din primul an

că vor studia în cei patru ani de studenţie discipline
precum: Teoria generală a dreptului, Drept constituţional,
Drept civil, Drept administrativ, Filosofie şi Sociologie
juridică, Drept roman, Drept penal, Drept internaţional
public, Drept financiar public şi altele.
Ca student la Universitatea Constantin Brâncoveanu

vei lucra alături de o echipă didactică tânără, educată în
universităţi de prestigiu, vei avea acces la literatura de
specialitate şi vei beneficia de utilizarea unor tehnici de
predare moderne şi complexe, care pun accent nu doar pe
cunoştinţe, ci mai ales pe dobândirea abilităţilor şi
competenţelor necesare pentru utilizarea acestor
cunoştinţe. În plus, activităţile extracurriculare pe care
Universitatea Constantin Brâncoveanu le propune, oferă
un cadru de socializare informal, în afara orelor de curs şi
seminar, tocmai pentru că înţelegem nevoia voastră de
interacţiune cu colegii şi cu profesorii.
Pe lângă informaţia fundamentală din domeniu,

programele noastre de studii îţi oferă şi o gamă de
discipline care te vor modela ca personalitate, îţi vor
deschide noi orizonturi ale cunoaşterii şi te vor transforma
într-o personalitate flexibilă, aptă să îşi asume provocările
următoarelor decenii.
După finalizarea primului an de studiu, poţi accesa un

program de mobilitate internaţională Erasmus pentru o
bursă de studiu de o perioadă cuprinsă între 5 şi 10 luni.
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” este exemplu de
bună practică în ceea ce priveşte transparenţa şi
accesibilitatea programelor Erasmus, iar cei care aleg să
devină studenţii noştri trebuie să ştie că, dacă vor opta
pentru o bursă Erasmus, vor beneficia de suma maximă ce
se poate acorda pentru o astfel de bursă în statele Uniunii
Europene.
Un rol deosebit de important în pregătirea studenţească

îl are practica de specialitate. Încă din anul I, în perioada
de vacanţă, studenţii Universităţii Constantin
Brâncoveanu pot opta pentru un program de Internship
pe o durată de 3 luni într-una din ţările partenere în cadrul
programului Erasmus. Practica plătită în ţările partenere
deschide, de multe ori, noi orizonturi pentru studenţii care
odată întorşi, dovedesc maturitate şi viziune în abordarea
activităţilor specifice profesiilor pentru care se pregătesc.
De asemenea, în anul II de studiu se desfăşoară practica

de specialitate pentru toate specializările. Studenţii au
acces în instituţii în calitate de practicanţi, iar cei care se
remarcă prin dorinţa de a învăţa sunt selectaţi de
angajatori atunci când se ivesc oportunităţi de angajare.
Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale

Comunicării Brăila sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă
şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi
actualmente lucrează în instituţii atât din ţară, cât şi din
străinătate.
Lista absolvenţilor facultăţii care ocupă astăzi funcţii de

conducere este foarte amplă dar, din raţiuni de spaţiu, nu
vom da în acest număr detalii. Vom menţiona doar faptul
că mulţi dintre absolvenţi sunt astăzi redactori şef,
directori de Relaţii Publice, şefi de departamente şi chiar
viceprimari.
Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării

Brăila este mândră de toţi absolvenţii săi şi menţine
legătura cu ei şi după terminarea facultăţii. Ei reprezintă
mult mai mult decât nişte foşti studenţi, cu care am muncit
împreună, alături de care ne-am bucurat de reuşite sau
împreună cu care am încercat să rezolvăm problemele care
au apărut pe parcurs. Ei sunt oglinda muncii profesorilor
din timpul anilor de facultate şi, de aceea, sperăm ca toţi să
urmeze o carieră de succes în domeniul în care aleg să
lucreze.
Mult succes tuturor celor care au promovat examenul de

bacalaureat în acest an şi, nu uitaţi, cariera voastră poate
începe cu noi!

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila

Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice Brăila a pus bazele învăţământului
universitar în acest oraş, prin înfiinţarea sa, în anul
1991. Meritul îi revine adevăratului creator de şcoală,
prof. univ. dr. Alexandru Puiu. Universitatea
Constantin Brâncoveanu este „marea sa opera
instituţională”, cum era numită în revista „Amfiteatru
Economic” în iunie 2012, înfiinţarea sa în Brăila fiind
„o hotărâre de suflet”, pe care brăilenii au apreciat-o
şi respectat-o întotdeauna.

Se pornea atunci de la o singură specializare, iar
corpul profesoral era unul de marcă, format din cadre
didactice ale Academiei de Studii Economice
Bucureşti, precum: prof. univ. dr. George Marin, prof.
univ. dr. Sterian Dumitrescu, prof. univ. dr. Tatiana
Moşteanu, prof. univ. dr. Traian Surcel, prof. univ. dr.
Ion Lungu, prof. univ. dr. Niţă Dobrotă, prof. univ. dr.
Sultana Sută - Selejan şi alţii, cărora le mulţumim.
Participarea lor a fost justificată de necesitatea şi
recunoaşterea importanţei punerii unor baze ale
învăţământului universitar economic în oraşul nostru,
dar şi de dorinţa acestora de a ajuta la formarea
tânărului corp profesoral.

În timp, colectivul de cadre didactice a sporit
permanent, ca urmare a politicii universităţii de
susţinere a dezvoltării profesionale a tinerilor care au
ales meseria frumoasă de profesor. Astfel, numai aici
s-au format peste 50 de doctori şi doctoranzi.

Numărul iniţial de studenţi a făcut posibilă evoluţia
FMMAE, deoarece acesta a atras cu sine posibilitatea
diversificării programelor de studiu, ajungându-se
astfel, în prezent, la trei programe de studiu acreditate
la Brăila, la învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă: Management, Finanţe - Bănci şi
Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Totodată, funcţionează trei programe de studii de
masterat acreditate: Managementul Afacerilor,
Management şi Strategii în Resurse Umane şi
Standarde, Reglementări şi Politici Contabile.

Baza materială – esenţială pentru evoluţia
FMMAE Brăila

UCB îşi desfăşoară activitatea la Brăila într-o
clădire nouă, construită în anul 1997, cu o aulă
generoasă de peste 250 de locuri, 5 săli de curs, 12 săli
de seminar, 5 laboratoare, o bibliotecă cu 2 săli de

lectură şi mai multe compartimente funcţionale.

Cercetarea ştiinţifică – o tradiţie la Brăila

Înţelegând importanţa cercetării ştiinţifice pentru
societate şi participarea la dezvoltarea economică a
acesteia, UCB a realizat proiecte de cercetare încă din
primii ani de la înfiinţare. De exemplu, „Strategia de
dezvoltare a judeţului Brăila 2004-2008” şi
numeroase proiecte recente, precum: „New
approaches to Foreign Language Teaching in Turkey
and Romania”, derulat în perioada 2012-2014, sau
„Studiu privind dezvoltarea competenţelor
profesionale ale angajaţilor din sectorul bancar prin
promovarea noilor tehnologii informatice şi de
comunicare, în scopul creşterii adaptabilităţii şi
competitivităţii” etc.

Cadrele didactice s-au preocupat permanent de
cercetarea ştiinţifică realizată atât în cadrul
doctoratului, cât şi prin participarea la numeroase
proiecte cu finanţare europeană. Acestea au participat
cu studii la conferinţe naţionale şi internaţionale de
renume, publicate în „ISI Web of Knowlwdge”, ISI
Proceedings (peste 15 studii), dar şi în baze de date
internaţionale şi reviste cotate B+ (peste 100 lucrări în
ultimii doi ani). Cercetările acestora s-au materializat
prin elaborarea de dicţionare, studii, care au fost
publicate şi valorificate prin punerea lor la dispoziţia

studenţilor noştri şi nu numai.

Suntem mândri de studenţii noştri

La Brăila, programul ERASMUS a debutat în
anul 2007 şi, de atunci, au avut posibilitatea de a
pleca cu bursă peste 30 studenţi, în state precum:
Portugalia, Spania, Franţa, Danemarca, Lituania,
Italia. Începând din anul 2010, studenţii noştri au
posibilitatea de a efectua stagii de practică la
universităţile partenere din Europa. În acelaşi timp,
studenţii au participat anual la sesiunile ştiinţifice
studenţeşti organizate la nivelul universităţii noastre,
dar şi în cadrul altor universităţi.

Ne mândrim cu absolvenţi de succes, care
ocupă în prezent funcţii importante la nivelul
administraţiei locale, în bănci sau firme private
precum: Ionuţ CRĂCIUN, Director Operaţional de
Vânzări Conturi Speciale, Coca-Cola HBC
România; Viorel-Marian DRAGOMIR, Deputat;
Carmen-Alina HÂRŞOVEANU, Director,
Raiffeisen Bank SA; Jenel ŞOGOR, ofiţer de presă,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Nicoleta
BUTNARU, corespondent - reporter live Realitatea
TV, corespondent Neptun TV, redactor şef adjunct
„Adevărul”.
Parteneriatele cu liceele brăilene

Permanenta colaborare a UCB cu învăţământul
preuniversitar a reprezentat, o dată în plus, interesul
nostru de a ne implica activ în susţinerea dezvoltării
învăţământului în general şi a celui economic în mod
special. În acest sens, s-au organizat, evenimente în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila,
numeroase instituţii şi liceele brăilene, cărora le
mulţumim pentru deschidere şi colaborare. Dintre
evenimente, amintim: Simpozionul „Balta Mică a
Brăilei, zonă umedă de importanţă internaţională"
(derulat în cadrul protocolului Împreună salvăm
natura); Simpozionul Naţional „Stiluri alimentare” (la
iniţiativa Liceului „G.K.Constantinescu”) sau „Firma
de exerciţiu – primul pas către o afacere de succes” în
parteneriat cu Liceul Economic „Ion Ghica”.

Universitatea Constantin Brâncoveanu, prin
Centrul Universitar Brăila, continuă eforturile de a
menţine şi duce mai departe tradiţia învăţământului
universitar economic, ale cărui baze au fost puse de
Rectorul nostru fondator, prof. univ. dr. Alexandru
Puiu şi continuate în prezent de Rectorul
Universităţii - prof. univ. dr. Ovidiu Puiu.

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

Primii paşi ai istoriei noastre


