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„Evenimentul <<Să ştii mai
multe, să fii mai bun>> a
arătat, încă o dată, că
suntem o universitate cu o
altfel de abordare: prie-
tenoasă, profesionistă,
responsabilă.“ (Lect. univ.
dr. Cristina Şerbănică)

Pagina 2

În săptămâna 1-5 aprilie, în
cadrul UCB Brăila s-au
derulat mai multe
evenimente la care au
participat numeroşi invitaţi:
elevi,profesorişiautorităţi.
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Sãptãmânal editat deUniversitatea Constantin Brâncoveanu
în colaborare cu Brio Star.
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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

UCB Rm. Vâlcea a
organizat o serie de
activităţi nonformale
pentru elevii din
liceele vâlcene. Pagina 3

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 
la Universitatea Constantin Brâncoveanu

� Liceenii în vizită la Universitatea Constantin Brâncoveanu

În perioada 1-5 aprilie 2013, la Universitatea
Constantin Brâncoveanu a avut loc evenimentul
care anul acesta a purtat numele „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”. Scopul acestuia a fost de
a veni în sprijinul eforturilor de informare şi
orientare în carieră ale tinerilor din mediul
preuniversitar şi de a participa la sesiunile de
mentorat, organizate cu această ocazie.

Fiecare zi a avut un program bine stabilit
pentru elevii şi pentru cadrele didactice care i-
au însoţit. Participanţii au avut oportunitatea de
a cunoaşte baza materială a Universităţii în
cadrul unui tur pe care l-au făcut, însoţiţi de
câţiva reprezentanţi ai instituţiei, de la care au
aflat informaţii utile despre clădirile şi sălile
destinate orelor de curs, seminariilor şi
laboratoarelor şi despre evenimentele periodice
care sunt organizate de către UCB cu scopul de
a aduce în faţa studenţilor reprezentanţi ai
mediului de afaceri. Turul s-a încheiat în Aula
Magna, în care cei prezenţi au audiat
prezentările specializărilor pe care pot sa le
studieze dacă optează să îşi urmeze studiile de
licenţă la UCB. Anul acesta, vorbitorii pentru
fiecare specializare au fost: conf. univ. dr.
Sebastian Ene – Prorector UCB şi conf. univ. dr.
Silvia Dugan, decanul Facultăţii de Finanţe -
Contabilitate pentru specializările Finanţe şi
bănci şi Contabilitate şi informatică de
gestiune; lect. univ. dr. Iulia Mihai, care a fost şi
unul dintre moderatori, pentru Management,
Marketing şi Administrarea afacerilor din

cadrul Facultăţii de Management-Marketing în
Afaceri Economice;  lect. univ. dr. Mihai
Oprescu, directorul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Argeş, pentru Drept şi Administraţie
publică; lect. univ. dr. Cristina Munteanu,
director Antena 1 Piteşti şi lect. univ. dr.
Cristina Şerbănică, Prodecanul Facultăţii de
Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale
Comunicării pentru specializările Jurnalism şi
Comunicare şi relaţii publice.

De asemenea, elevii au aflat de oportunităţile
pe care Universitatea Constantin Brâncoveanu
le oferă de a pleca cu burse Erasmus de studiu şi
de practică la 30 de universităţi din 13 oraşe
europene, de la Mădălina Ţicu – coordonatorul
studenţilor români şi străini care accesează
astfel de burse şi de la Tudorel Popescu, unul
dintre moderatorii evenimentului şi directorul
Departamentului de Relaţii Internaţionale şi
Relaţii Publice. 

În final, aceştia au avut ocazia de a cunoaşte
câţiva dintre studenţii care au plecat la studii în
Europa şi pe cele cinci studente străine care au
ales să vină la UCB: Agneska Stasilo, Jovile şi
Dovile Imbrasaite din Lituania şi Rita Varela
Oliveira şi Rafaela Ferreira Valente din
Portugalia.

În cea de-a treia parte a programului, oaspeţii
noştri au fost invitaţi în cafeneaua Zebrano,
unde au avut parte de discuţii informale cu
organizatorii evenimentului, cu vorbitorii şi cu
studentele Erasmus, care au făcut parte din

echipa de organizare. Scopul acesteia a fost ca
elevii să poate avea o discuţie informală, de a
putea oferi un feed-back cu privire la eveniment
şi de a cunoaşte mediul propice pentru învăţare
şi pentru relaxare în care se vor putea forma
dacă vor alege Universitatea Constantin
Brâncoveanu.

Anul acesta, Universitatea noastră a fost
vizitată de peste 1.000 de elevi din 16 licee din
Piteşti şi din împrejurimi. Astfel că, ne-au
onorat cu prezenţa: Liceul teoretic „Ion
Cantacuzino”, Liceul tehnologic „Mihai
Viteazul”, Liceul teoretic „Ion Barbu”, Colegiul
Naţional „Zinca Golescu”, Liceul tehnologic
„Liviu Rebreanu” din Mozăceni, Colegiul
tehnic „Dimitrie Dima”, Liceul tehnologic
„Astra”, Liceul tehnologic nr.1 din Mărăcineni,
Liceul tehnologic „Constantin Brâncuşi”,
Colegiul tehnic „Constantin D. Neniţescu”,
Colegiul ecologic „Prof. univ. dr. Alexandru
Ionescu”, Colegiul Naţional „Alexandru
Odobescu”, Colegiul economic „Maria
Teiuleanu”, Liceul teoretic „Ion Mihalache” din
Topoloveni, Liceul teoretic penticostal „Elim” şi
Liceul tehnologic „Ion Mincu”.

Putem afirma faptul că evenimentul din anul
curent a fost un succes şi sperăm ca şi în anul
viitor să putem veni cât mai bine în sprijinul
elevilor, astfel încât să primească informaţiile
cele mai utile pentru a lua o decizie corectă în
ceea ce priveşte viitorul lor.

Adriana Cocîrţă
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„Consider că a fost o bună oportunitate pentru dialog, deci cel
mai eficient tip de comunicare între viitorii studenţi şi
reprezentanţii universităţilor care îi vor găzdui. În calitatea mea
de formator de opinie, ştiu cât de important este să oferi
informaţie de calitate şi să nu induci tinerilor, mai puţin
cunoscători ai jocurilor manipulative, propriile alegeri. Deci, au
liberul arbitru să aleagă, în funcţie de abilităţile lor, ce vor să
studieze pentru a-şi construi cariera. Sunt copii inteligenţi, în
care trebuie să avem încredere şi în care să investim cunoştinţele
şi experienţa noastră de viaţă profesională. Asta le-am transmis,
practic, viitorilor intelectuali, sfatul de a alege în cunoştinţă de
cauză, orice profesie cred că o pot onora. Dacă vor alege să-şi
înceapă drumul la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
consider că vor face o alegere bună, deoarece suntem o echipă de
formatori responsabili şi motivaţi profesional.”

(Lect. univ. dr. Cristina Munteanu, Director Antena 1
Piteşti)

„Evenimentul consacrat sub denumirea „Şcoala altfel”, numit
anul acesta „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, a reuşit să
demonstreze că este un proiect important, care dezvoltă o nouă
viziune asupra sistemului educaţional din România. Cei peste
1.000 de elevi de liceu care au vizitat UCB Piteşti în această

săptămână au înţeles că alegerea domeniului în care urmează să
se specializeze pe timpul facultăţii înseamnă o provocare şi o
mare responsabilitate. Mă bucur că aceştia au acum o
imagine clară cu privire la mediul academic, la oportunităţile de
studiu oferite de UCB Piteşti şi au înţeles care sunt ocupaţiile
existente pe piaţa forţei de muncă, ce derivă din fiecare
specializare.

A fost o săptămână plină de acţiune, în care energia explozivă
a tinerilor a fost canalizată pentru conturarea viitorului lor
profesional. Ca o concluzie, pot spune că, dincolo de imensul
potenţial pe care tinerii îl au, aceştia sunt caracterizaţi de
dorinţă, motivaţie, inteligenţă, curiozitate şi hotărâre. Am mare
încredere în ei!”

(Lect. univ. dr. Iulia Mihai)

„Cred că evenimentul organizat de Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, pe lângă faptul că este unică în peisajul academic
românesc şi se remarcă, de fiecare dată, printr-o excelentă
organizare şi coordonare, vine în ajutorul multor elevi care mai
au foarte puţin timp până la „examenul maturităţii” şi care
încearcă să găsească răspuns întrebării „Ce voi face după ce dau
Bac-ul?”.

Pentru ei, aceasta este o oportunitate extraordinară (de care

cei din generaţia mea nu s-au putut bucura, din păcate) şi care le
prezintă concret, prin intermediul specialiştilor din fiecare
domeniu, posibilităţile de a-şi construi o carieră şi de a pune
bazele acumulării experienţei practice prin accesarea
mobilităţilor Erasmus.

Elevii care ne-au vizitat anul acesta mi s-au părut foarte
interesaţi de informaţiile prezentate de UCB şi au apreciat
oportunitatea de a fi bine informat înainte de a lua una din cele
mai importante decizii din viaţa fiecărui tânăr.”

(Lect. univ. dr. Georgiana Mîndreci)

„Săptămâna altfel” a arătat, încă o dată, cred eu, că suntem o
universitate cu o altfel de abordare: prietenoasă, profesionistă,
responsabilă. În toate cele 10 întâlniri pe care le-am avut în acest
răstimp, le-am spus elevilor că poartă întreaga responsabilitate a
deciziei pe care o vor lua şi că succesul depinde decisiv de
determinarea cu care vrei să ajungi la el. Le-am vorbit elevilor
despre oportunităţi de carieră, despre succes şi eşec pe piaţa
muncii, despre ambiţii, proiecte şi viitor. Din privirile şi
aprecierile lor am înţeles că au nevoie de astfel de momente de
motivare, iar această iniţiativă a fost binevenită şi bine primită.”

(Lect. univ. dr. Cristina Şerbănică, Prodecan, Facultatea de
Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării)

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!“ de-a lungul celor cinci zile

Elevii se strâng în grupuri compacte în faţa Universităţii Liceeni află informaţii utile despre oferta noastră educativă

Ce bine e să fii student!Începe turul Universităţii Constantin Brâncoveanu

O bibliotecă încăpătoare şi primitoare Evenimentele organizate de UCB au stârnit interesul tinerilor
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„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” la UCB Râmnicu Vâlcea

Urmărind implicarea deopotrivă a liceenilor vâlceni, a
cadrelor didactice şi a studenţilor, Facultatea Management -
Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea a organizat, în
perioada 1-5 aprilie, sub egida „Viitorul în carieră” o serie de
activităţi nonformale, care să se coreleze cu programul unităţilor
preuniversitare de învăţământ „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,
şi să completeze lista preocupărilor extraşcolare, să ofere
posibilitatea dobândirii de competenţe în domenii cât mai
variate, să facă cunoscută oferta noastră educaţională, ca
perspectivă de continuare a studiilor, pentru liceeni.
În fiecare dintre cele cinci zile alocate acestui program, elevii

din liceele vâlcene au participat la diferite workshop-uri,
prezentări interactive, întâlniri cu studenţii, cu studenţii
ERASMUS şi profesorii brâncoveni.
Luni, invitaţii noştri au participat la următoarele ateliere de

lucru:
� „Mă poziţionez pentru o slujbă mai bună”
�„Specializarea în ştiinţe juridice şi administrative – o carieră

în serviciul cetăţenilor”
� „Antreprenoriatul, alternativă de carieră”
Atelierul de lucru „Mă poziţionez pentru o slujbă mai bună”

le-a oferit elevilor vâlceni o imagine asupra necesităţii creării
unui brand personal prin realizarea unei introspecţii în ceea ce
priveşte personalitatea lor şi prin stabilirea unui dresscode
adecvat căutării unui loc de muncă.
Pentru crearea unui brand personal, elevii au primit

informaţii care vizează paşii ce trebuie parcurşi în acest sens, şi
anume:

� Realizarea unei evaluări a personalităţii,
� Identificarea celor mai potrivite job-uri,
� Realizarea CV - ului,
� Pregătirea pentru interviu.
� Pregătirea pentru interviu a fost analizată şi din punct de

vedere al imaginii personale, văzută ca factor de succes în carieră.
De asemenea, pornind de la câteva elemente de personalitate,

elevii au fost îndrumaţi către o serie de specializări pe care le
oferă Universitatea: Management, Marketing, Comunicare şi
Relaţii Publice, Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
Finanţe - Bănci.
Atelierul „Specializarea în ştiinţe juridice şi administrative –

o carieră în serviciul cetăţenilor” le-a propus elevilor să fie

„martori” la un proces de drept penal. Studenţii au creat
atmosfera pe care o presupune o sală de judecată şi au simulat un
proces. Ţinuta, limbajul şi atitudinea acestora au trezit
curiozitatea şi interesul auditoriului. De asemenea, în cadrul
acestui atelier au fost prezentate perspectivele de carieră ale
absolvenţilor de la specializările de Drept şi Administraţie
publică, tipurile de job-uri ce pot fi accesate după absolvire,
posibilităţile de dezvoltare a abilităţilor practice pe care le pot
obţine viitori studenţi prin parcurgerea acestor programe de
studii.
Atelierul „Antreprenoriatul, alternativă de carieră” şi-a propus

să le arate elevilor ce înseamnă un om întreprinzător, ce calităţi
şi competenţe trebuie să aibă acesta pentru a-şi dezvolta o
afacere în care să fie „propria carieră”.
În cadrul atelierului de lucru, cadrele didactice iniţiatoare au

prezentat modalităţile de practicare a activităţii economice în
România, cum se înfiinţează şi se dezvoltă o afacere.
Discuţiile au surprins posibilitatea pe care le-o oferă

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” studenţilor de a se
forma ca întreprinzători prin disciplinele incluse în planul de
învăţământ, atât la licenţă cât şi la masterat, de a-şi dezvolta
competenţele necesare organizării şi derulării unei activităţi
economice de succes.

Marţi, miercuri şi joi, elevii au participat la atelierele:
� „Turismul - domeniu în care te poţi realiza profesional”
� „Contabilitatea – un domeniu care îţi oferă satisfacţii

profesionale”
� „Etichetă şi etică în afaceri – Fii un manager de succes!”
� „Finanţe şi bănci – o soluţie pentru viitorul tău”
Work-shop-ul „Turismul – domeniu în care te poţi realiza

profesional” a urmărit să le prezinte elevilor câteva din
elementele care argumentează că turismul este unul dintre
domeniile care oferă o carieră de nivel mondial ce nu se va
termina niciodată şi care oferă o diversitate de profesii. Pentru
început, a fost realizată o prezentare a celor mai importante
aspecte care fac din sectorul turistic un sector atractiv pentru
absolvenţii programului de studiu Economia Comerţului,
Turismului şi Serviciilor. Au fost detaliate principalele locuri de
muncă ce pot fi accesate de absolvenţii specializării, precum şi
argumentele care pot orienta elevii spre o astfel de carieră.
Atelierul le-a oferit elevilor vâlceni posibilitatea de a

identifica profilul candidatului pentru un job în turism,
elementele de bază fiind limba străină, competenţele
profesionale, experienţa dobândită prin intermediul practicii
derulate în cadrul programului de studiu.De asemenea, în cadrul
programului, au prezenţi masteranzi de la specializarea Turism,
beneficiari ai burselor Erasmus care au realizat o prezentare cu
tema „ERASMUS – o experienţă unică”. Aceştia au arătat care
sunt beneficiile unei burse Erasmus, modalitatea de accesare,
principalele activităţi derulate în cadrul programului.
Finalul a aparţinut filmului Cele mai mari destinaţii turistice

ale lumii, pentru a arăta că nimic nu este mai plăcut decât
turismul.
Atelierul intitulat „Contabilitatea – un domeniu care îţi oferă

satisfacţii profesionale” a urmărit să le arate elevilor de liceu
atmosfera pe care o creează Universitatea în cadrul programului
de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Au fost
prezentate misiunea programului, disciplinele din planul de
învăţământ care le permit studenţilor să se dezvolte în domeniul
contabilităţii, activităţile practice derulate atât în cadrul orelor
de curs şi seminar, cât şi în activităţile de practică. De asemenea,
interesul elevilor liceeni a fost trezit prin prezentarea debuşeelor
profesionale pe care le pot avea în calitate de absolvenţi ai
programului Contabilitate şi Informatică de Gestiune, dar şi
absolvenţi care au reuşit.
Atelierul de lucru a continuat cu prezentarea modului concret

în care se derulează activităţile la disciplinele de profil.
Tema work-shop-ului „Etichetă şi etică în afaceri – Fii un

manager de succes!” are în vedere faptul că principiile etice
trebuie să guverneze întreaga noastră activitate, ele nu pot fi
opţionale. Indiferent de poziţia ocupată în cadrul unei firme,
etica în relaţiile interne sau externe se reflectă în imaginea
acesteia. Managerii de succes se formează în timp, iar educaţia
este singurul element care le poate aduce progresul în carieră şi
le oferă recunoaştere.
Mesajul adresat elevilor subliniază că tinerii trebuie să ştie să

lucreze în echipă, să împartă succesul şi neîmplinirile cu colegii,
să comunice, să fie conectaţi la valorile şi comportamentele celor
din jur, iar şcoala este cea care le asigură competenţele necesare
unui start reuşit.
Derulat sub slogan-ul „Dorinţa de câştig nu înseamnă nimic

fără dorinţa de pregătire”, atelierul „Finanţe şi bănci – o soluţie
pentru viitorul tău” le-a oferit elevilor o imagine succintă, dar
cuprinzătoare asupra sistemului financiar din România şi asupra
instituţiilor implicate în derularea activităţilor financiare.
Elevilor li s-a prezentat o analiză comparativă a
comportamentului consumatorului de produse financiare înainte
şi după criză, accentuându-se rolul specialistului financiar în
orientarea clienţilor spre realizarea celor mai bune strategii de
consum. De asemenea, elevilor li s-au prezentat oportunităţile
pe care le oferă specializarea de Finanţe - Bănci, profesiile ce pot
fi abordate de absolvenţi, precum şi competenţele ce se pot
forma şi dezvolta în cadrul programului.
Vineri, studenţii, elevii şi cadrele didactice au participat la

Workshop-ul „Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Cu scopul de a
promova interesul elevilor şi al studenţilor pentru creaţie, vineri,
5 aprilie, a fost iniţiat un workshop sub genericul „Viitorul
nostru în carieră”, în care aceştia au prezentat eseuri pe tema „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”. Acestea au fost concepute şi
susţinute atât în limba română, cât şi în engleză şi au acoperit o
gamă vastă de teme, dezvăluind astfel câteva dintre gândurile
care îi preocupă pe liceenii în prag de absolvire. Eseurile au fost
completate de prezentări Power Point şi finalizate cu o scurtă
dezbatere pe temele abordate.

Lect. univ. dr. Ramona Chiţu
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Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!“ la UCB Brăila

Porţi deschise pentru evenimente!
În săptămâna 1-5 aprilie, am derulat, în cadrul UCB Brăila,

mai multe evenimente la care am avut alături numeroşi invitaţi:
elevi, profesori, autorităţi. Ne-am bucurat că unii dintre aceştia
ne-au vizitat pentru prima dată cu prilejul „Zilelor porţilor
deschise”, derulate pe întreg parcursul săptămânii, fiind vizitaţi
de peste 500 de liceeni din majoritatea liceelor brăilene.

Firmele de exerciţiu – mici afaceri serioase
UCB a organizat a treia ediţie consecutivă a Târgului regional

al firmelor de exerciţiu – Primii paşi pentru o afacere de succes!
Ne-am bucurat că ediţia a fost cu adevărat regională, deoarece
cele 16 firme de exerciţiu înscrise în competiţie au venit de la
Galaţi, Buzău, Focşani,Tecuci, Slobozia, Câmpina şi bineînţeles,
partenerii noştri tradiţionali din Brăila.

Parteneriatul a presupus participarea în acest an atât a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, cât şi a Colegiului
Economic „Ion Ghica” Brăila, cu care ne bucurăm să avem, an de
an, o activitate mai strânsă şi mai bună.

În deschidere, conf. univ. dr. Camelia Vechiu le-a mulţumit
numeroşilor oaspeţi ce ne-au onorat cu prezenţa: prefectul
Mihaela Marcu, subprefectul Cătălin Grosu, inspectorul şcolar
general - profesor Iulian Danielescu, economistul Vasilica
Anghel - directorul BankPost, Ovidiu Nechita – vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean, Nicu Filoti din partea Consiliului
Judeţean, Camelia Guşatu - reprezentant al Primăriei Brăila şi
directorii adjuncţi ai Colegiului Economic „Ion Ghica” – prof.

Camelia Istrate şi prof. Doiniţa Zafiu.
Prefectul Mihaela Marcu a mărturisit: „Mă întorc

întotdeauna cu mare emoţie, deoarece am fost şi în bancă,
şi la catedră. Mă bucur să îmi revăd foştii colegi. Este o
iniţiativă din seria celor pe care UCB le are pentru ca
învăţământul să fie cât mai aplicat”.

Subprefectul Cătălin Grosu a afirmat: „Observ că vă
pregătiţi pentru viitor, vă dezvoltaţi spiritul antreprenorial.
Cum sănătatea unei ţări stă în sănătatea sa economică, ne
bucurăm că faceţi un pas în acest sens”.

„Mă bucur că ne reîntâlnim cu partenerii noştri de la
UCB, care în fiecare an au iniţiat acest târg. Felicit
profesorii şi elevii care au dat dovadă de entuziasm în
această activitate!”, a afirmat Camelia Istrate, director
adjunct al Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila.

Firmele de exerciţiu au fost jurizate pe baza a trei
criterii: prezentare Power Point, stand şi catalog. Juriul a
fost condus de Vasilica Anghel, alături de aceasta fiind
inspectorul de specialitate Silvia Vizireanu şi prof. Marian

Surdu, de la Liceul Tehnologic Însurăţei. Aşa cum au mărturisit
în final, acestora le-a fost deosebit de greu să departajeze
proiectele, motiv pentru care, la final, au oferit câte două premii
I, II şi III, menţiuni şi premii speciale. Aşadar, la final, toţi
participanţii au plecat cu un premiu constând în cărţi oferite de
UCB şi alte premii din partea sponsorilor evenimentului: Avon
şi Coca-Cola, cărora le mulţumim.

Micul târg, la care firmele au expus produse dintre cele mai
variate, de la produse apicole, de panificaţie sau cosmetice, la
servicii turistice sau de coafură şi frizerie le-a adus
participanţilor ocazia derulării de tranzacţii importante pentru
buna lor funcţionare, au schimbat informaţii de contact, dar şi-
au promis şi revederea la târgul nostru de anul viitor.

Preşedinta juriului, Vasilica Anghel, a încheiat spunând: „Şi
acum şi anul trecut m-am simţit ca la o întâlnire cu oameni de
afaceri...afaceri pe care le-am găsit din ce în ce mai înfloritoare”.

„Săptămâna Paşii FPI”
În perioada 1-5 aprilie, Colegiul Tehnic „Panait Istrati”

desfăşoară activităţi în cadrul Proiectului naţional ,,Săptămâna
Paşii FPI”. Obiectivul general al proiectului a vizat
îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic
(IPT) de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante
pentru nevoile pieţei muncii prin colaborare directă cu
reprezentanţii mediului economic.

În cadrul acestor activităţi, s-au desfăşurat vizite la sediile

agenţilor economici SC ADA MOTORS şi SC APAN SRL cu
care liceul are încheiate protocoale de colaborare în vederea
desfăşurării instruirii practice, precum şi la sediul SC PROMEX
BRĂILA. Vizitele vor fi urmate de dezbateri privind calificările
profesionale căutate pe piaţa muncii din Brăila, competenţele
profesionale dobândite de elevi în cadrul pregătirii teoretice şi
practice şi modalităţi eficiente de colaborare între liceele tehnice
şi agenţii economici pentru a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa
activă.

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vizează
îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a cerinţelor concrete de pe
piaţa muncii în rândul reprezentanţilor IPT, al autorităţilor
publice interesate şi al beneficiarilor sistemului de educaţie din
toată ţara şi crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor
parteneriate active şcoală-întreprindere (grupuri comune de
lucru) în vederea îmbunătăţirii ofertei de formare profesională.

Proiectul este implementat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –
POSDRU/ 85/ 1.1/ S/ 63196, Axa prioritară 1 „Educaţie şi
formare profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială
de calitate”.

UCB s-a alăturat acestor activităţi, deoarece preocuparea
noastră permanentă este să găsim căi de a integra cât mai bine
pe piaţa muncii, din Brăila şi nu numai, absolvenţii noştri.

Vizita la UCB a olimpicilor naţionali
În perioada 2-5 aprilie 2013, Brăila a găzduit Olimpiada

Naţională pentru protecţia mediului, la care au participat peste
100 de elevi şi profesori. Ne-am bucurat de prezenţa lor la
Universitatea Constantin Brâncoveanu în data de 4 aprilie, prilej
cu care au vizitat universitatea. Le-am prezentat oferta
educaţională a celor două facultăţi, oferindu-le şi broşuri de
prezentare, dar le-au fost date şi informaţii privind bursele
Erasmus care pot fi accesate prin intermediul UCB, chiar de
către fosta noastră bursieră Erasmus, Alexandra Busuioc.

Universitatea nostră este unul dintre sponsorii olimpiadei şi
se bucură să le poată oferi olimpicilor premii constând în mai
multe titluri ale editurii noastre, „Independenţa Economică”,
Piteşti.

Le mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături în această
săptămână plină de evenimente şi îi asigurăm că porţile
universităţii noastre le sunt deschise permanent.

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

SEMINARUL - DEZBATERE„CARIERA MEA, VIITORUL MEU“

În cadrul acţiunilor desfăşurate în săptămâna „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”, vineri, 5 aprilie 2013, la sediul
Universităţii Constantin Brâncoveanu din Brăila s-a desfăşurat
cea de-a doua ediţie a seminarului – dezbatere „Cariera mea,
viitorul meu”. Evenimentul a fost adresat elevilor de la liceele
brăilene, iar anul acesta au răspuns invitaţiei noastre elevii de la:
Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Liceul de Artă „Haricleea
Darclée”, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Colegiul
Pedagogic „D. P. Perpessicius” şi Grupul Şcolar „Constantin
Brâncoveanu”. Au mai participat profesori, studenţi, jurnalişti şi
specialişti din diferite domenii de activitate.

În deschidere, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Decanul
Facultăţii De Management – Marketing în Afaceri Economice
Brăila, a anunţat contextul evenimentului şi invitaţii de anul
acesta: „Încheiem astăzi o săptămână încărcată de evenimente,
de activităţi frumoase - săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai
bun”. Ne bucurăm tare mult că sunteţi astăzi printre noi.
Universitatea noastră a organizat în această perioadă foarte
multe activităţi, în fiecare zi am avut un eveniment dedicat
elevilor şi studenţilor, tinerilor în general. Avem onoarea şi
plăcerea să avem astăzi ca invitaţi oameni de seamă. Domnul
Florin Mija, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, dl
Daniel Lascu, director regiune Raiffeisen Bank şi dl Marian
Gheorghe, jurnalist la Ziarul „Obiectiv – Vocea Brăilei” cu toţii
absolvenţi ai Universităţii Constantin Brâncoveanu

. Am dori astăzi să discutăm despre ceea ce înseamnă alegerea
unei cariere, ce calităţi ar trebui să avem pentru a ne alege o
carieră, pentru că întotdeauna, pentru a avea o carieră de succes,
trebuie să fim motivaţi şi să ne placă ceea ce facem. În sală se află
de asemenea şi foarte mulţi absolvenţi ai Universităţii
Constantin Brâncoveanu care astăzi sunt cadre didactice,
asistenţi, lectori, conferenţiari, au titluri de doctor şi desfăşoară
activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate didactică
extraordinară, recunoscută nu numai pe plan local, dar şi pe plan
naţional şi internaţional. Profesorii sunt pentru universitate o
carte de vizită foarte frumoasă şi îi vom menţiona cu această
ocazie: lect. dr. Geanina Ciorăşteanu, prodecanul Facultăţii de
Management - Marketing în Afaceri Economice, asist. drd.

Nicoleta Ciacu, conf. univ. dr. Marian Chivu, asist. dr. Georgian
Şerban, conf. univ. dr. Silviu Niculcea, lect. univ. dr. Geanina
Tudose, asist. drd. Suzana Purice, lect. dr. Mariana Mihăilescu,
asist. dr. Lucia Popa şi asist. dr. Ion Cristian. Alături de colegii
pe care i-am prezentat şi despre care am spus că sunt absolvenţii
universităţii noastre se mai află în sală absolvenţi ai Academiei
de Studii Economice, ai Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi şi care sunt, de asemenea, cadre didactice la noi, cum e
cazul doamnei lect. univ. dr. Cristina Bunea – Bontaş şi conf.
univ. dr. Liliana Gherman, care este Decanul Facultăţii de
Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din Brăila”.

În această calitate, dna Liliana Gherman le-a adresat celor
prezenţi câteva cuvinte: „Vreau să mulţumesc conducerii liceelor
şi domnilor, doamnelor diriginţi de la aceste licee pentru că fie
au răspuns invitaţiei noastre, fie din proprie iniţiativă au venit la
instituţia noastră, ne-au cunoscut şi am desfăşurat împreună o
serie de activităţi frumoase. Eu vă vorbesc în dublă calitate si
anume, cea de absolvent al Universităţii
Constantin Brâncoveanu şi cea de decan.

Fac parte din prima serie de absolvenţi ai
acestei universităţi, suntem primii care ne-am
orientat spre această instituţie, suntem cei care am
avut încredere în primul rând în domnii profesori,
în domnul Rector al Universităţii de pe vremea
aceea, profesorul universitar dr. Alexandru Puiu,
rectorul-fondator, şi în actualul rector, profesorul
universitar dr. Ovidiu Puiu care a avut o
contribuţie deosebită în promovarea pe care a
desfăşurat-o în vremea aceea, când în Brăila nu
exista nicio instituţie de învăţământ superior şi era
necesar ca populaţia să cunoască ce oferă o
asemenea instituţie. Pe parcursul perioadei,
începând din 1992 când m-am şi angajat la
această universitate, am derulat multiple activităţi,
şi didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Cele mai bune exemple despre managementul
unei cariere vin din practică, motiv pentru care în
continuarea evenimentului au luat cuvântul

invitaţii menţionaţi. Toţi cei trei invitaţi sunt absolvenţi ai
Universităţii Constantin Brâncoveanu, au terminat studiile în
1997, 2002, 2004.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Brăila Florin Mija:
„Mulţumesc pentru invitaţie, mă bucur să fiu aici alături de
dumneavoastră. Mă bucur că putem avea un contact pe o temă
destul de importantă pentru viitorul dumneavoastră. Cariera
poate fi determinată de trei factori importanţi: natura sau
calităţile native, studiul - ce va urma, pentru unii dintre voi, la
Universitatea Constantin Brâncoveanu - şi practica.

Iată că astfel, elevii brăileni participanţi la eveniment şi-au
format o opinie despre specificul carierei în mediul bancar, al
afacerilor, în administraţie publică sau în mass-media din
poveştile de viaţă ale absolvenţilor care au ales Universitatea
Constantin Brâncoveanu, iar astăzi sunt mândri de posturile pe
care le ocupă.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu


