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Universitatea
Constantin Brâncoveanu
ADMITEREA 2013
Locuri
fãrã taxã

Orar
flexibil

✔
Consiliere
în carierã
✔
Burse ºi
stagii de
practicã în
strãinãtate
✔

✔

Bazã
materialã
de excepþie

✔
Cadre
didactice
de elitã
✔

Grad
ridicat de
încredere
✔

M a n a g e m e n t / / M a r k e t i n g / / Admitere pe bazã
de dosar.
Administrarea afacerilor // Economia
Nu se plãteºte
comerþului, turismului ºi serviciilor // taxã de admitere!
Contabilitate ºi informaticã de Înscrierile încep
gestiune // Finanþe ºi bãnci // Drept //
la data
Administraþie publicã // Asistenþã
de 1 iulie.
socialã // Jurnalism // Comunicare ºi Calea Bascovului
nr. 2A, Piteºti
relaþii publice // Relaþii internaþionale Tel.:
0248.21.26.27
p. 2 www.univcb.ro
ºi studii europene
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Management
Pregãteşte specialişti în
domeniile:
>> Conducerii
întreprinderilor; >>
Antreprenoriatului;
>> Managementului resurselor
umane;
>> Industriei şi serviciilor;
>> Agriculturii şi industriei
alimentare;

>> Relaţiilor economice
internaţionale.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã 3 ani
- cu frecvenţã redusã
Marketing
Pregãteºte specialişti în
domeniile:
>> Marketingul serviciilor
(turism, transporturi,
finanþe-bãnci etc.);

Finanţe şi bãnci
Pregãteşte specialişi în domeniile:
>> Finanţelor publice;
>> Bugetului şi trezoreriei;
>> Politicii şi gestiunii financiare a
companiei;
>> Managementului
financiar;
>> Bãncilor, tehnicilor şi operaţiunilor
bancare;
>> Asigurãrilor de bunuri
şi persoane;
>> Asigurãrilor şi protecţei sociale;
>> Burselor de valori şi pieţelor de capital.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
Drept

Pregãteşte specialişti pentru:
>> Magistraturã: judecãtori
şi procurori;
>> Avocaturã;
>> Notariate publice;
>> Consiliere juridicã;
>> Oficiile juridice din administraţie;
>> Compartimentele juridice ale
firmelor;
>> Firmele de detectivi particulari;
>> Poliţia publicã şi comunitarã.
Durata studiilor: 4 ani
- cu frecvenţã
Administraţie publicã
Pregãteşte specialişti în domeniile:

>> Marketing social-politic,
cultural, industrial şi agricol;
>> Vânzãrilor directe şi prin
intermediari;
>> Merchandising-ului;
>> Publicitãţii şi reclamei
comerciale;
>> Promovãrii afacerilor;
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
Administrarea
afacerilor
Pregãteşte specialişti pentru:
>> Firme specializate în
tranzacţii comerciale;
>> Servicii de import-export
şi de marketing intern şi
internaţional;
>> Instituţii de finanţare,
asigurare şi garantare a
operaţiunilor de importexport;
>> Bãnci comerciale;
>> Administraţii publice
locale şi agenţii
guvernamentale.
Durata studiilor: 3 ani

- cu frecvenþã
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Pregãteşte specialişti în
domeniile:
>> Turismului şi gestiunii
hoteliere;
>> Amenajãrii turistice
şi comerciale;
>> Turismului rural;
>> Alimentaţiei publice;
>> Merchandising-ului
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şi logisticii comerciale;
>> Tehnologiilor
comerciale;
>> Sectorului terţiar şi
economiei imateriale
(serviciilor);
>> Gestiunii întreprinderilor
mici şi mijlocii;
>> Burselor de mãrfuri.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã

SPECIALIZÃRI
PITEªTI, BRÃILA,
RM. VÂLCEA

>> Administraţiei publice centrale
(ministere, Guvern, Parlament);
>> Administraţiei publice locale
(primãrii, prefecturi, consilii judeţene);
>> Instituţiilor şi serviciilor publice;
>> Politicilor publice;
>> Achiziţiilor publice;
>> Urbanismului şi dezvoltãrii
teritoriului;
>> Transporturilor publice.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
Asistenţã socialã
Pregãteşte specialişti pentru:
>> Administraţie publicã
(Direcţii de Asistenţã Socialã
şi Servicii specializate, şcoli,
spitale, penitenciare, Ministere
etc.);
>>Asistenţã şi consiliere şcolarã;
>> Organizaţii cu programe de
dezvoltare comunitarã;
>> Consiliere psiho-socialã;
>>Politici sociale;
>> Activitãţi de tip
consiliere
şi protecţie a victimelor;
>> Instituţii de stat cu
departamente de politici
sociale;
>> Protecţia familiei şi a
copilului.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã

Jurnalism
Pregãteşte specialişti pentru:
>> Presã scrisã;
>> Jurnalism audio - video;
>> Jurnalism sectorial;
>> Acreditarea pe lângă o instituţie
publică;
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
Comunicare
şi relaţii publice
Pregãteşte specialişti în domeneniile:
>> Relaţiilor publice;
>> Departamentelor purtãtorilor de
cuvânt din instituţii;
>> Publicitãţii;
>> Creãrii imaginii şi brandului unie
organizaţii;
>> Comunicãrii interne în cadrul
companiilor;
>> Comunicării cu publicul ţintă al
companiilor.

Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
Relaţii internaţionale
şi studii europene
Pregãteşte specialişti în
domeniile:
>> Integrãrii şi guvernanţei
europene;
>> Proiectelor finanţate de
Uniunea Europeanã;
>> Politicii externe;
>> Diplomaţiei şi relaţiilor consulare;
>> Geopoliticii şi geostrategiei;
>> Conflictelor internaţionale.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
Contabilitate
şi informaticã de gestiune
Pregãteşte specialişti în domeniile:
>> Contabilitãţii pentru societãţile
comerciale;
>> Contabilitãţii instituţiilor publice;
>> Contabilitãţii bancare;
>> Contabilitãţii aprofundate;
>> Auditului şi controlului;
>> Informaticii de gestiune;
>> Analizei şi evaluãrii firmei.
Durata studiilor: 3 ani
- cu frecvenţã
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sã alegi UCB?

GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE DIN PARTEA ARACIS*
Bune practici la Universitatea Constantin Brâncoveanu
Bază materială de excepţie

Universitatea dispune de o bază
materială de excepţie, în condiţiile în care
finanţãrile sunt private sau sunt rezultatul
unor parteneriate eficiente cu agenţi
economici interesaţi în recrutarea
absolvenţilor UCB pentru stagii de
practică sau chiar pentru angajare. Sălile
de curs, de seminarii şi de laborator, cele de
secretariat şi biblioteca sunt dotate cu
echipamente multimedia, prin care se
asigurã derularea în condiţii optime a
procesului didactic. În ceea ce priveşte
spaţiile de cazare pentru studenţi, acestea
sunt echivalente celor de hotel cu douã sau
trei stele.

Cadre didactice specializate

de evenimente cum ar fi: seminarii,
conferinţe naţionale şi internaţionale,
work-shop-uri, dezbateri în limba engleză,
concursuri cu premii, Balul Bobocilor,
festivităţi de absolvire şi multe altele.
Toate acestea sunt organizate cu
scopul de a le facilita studenţilor
interacţiunea între ei, între ei şi cadrele
didactice sau între ei şi reprezentanţi ai
mediului de afaceri argeşean. În felul
acesta, studenţii noştri pot intra în legătură
cu o serie de companii, pot să înţeleagă
mai bine în ce fel pot profesa după
terminarea studiilor şi pot să îşi găsească
mai uşor posibilităţi de a face voluntariat
sau internship-uri.

Orientare spre studenţi

Universitatea a apelat la crearea unor
Personalul academic al Universităţii programe de studii cu frecvenţã redusã
îmbină, în mod echilibrat, împărtăşirea de pentru a rãspunde intereselor studenţilor de
cunoştinţe cu exerciţii practice şi studii de formare universitarã în condiţiile în care nu
pot să participe la cursurile zilnice. În acest
sens, corpul profesoral utilizează un Plan de
Învãţãmânt aliniat la cerinţele din domeniul
IFR, dar cu o structurã similarã cu Planul de
Învãţãmânt pentru unele programe de
licenţã la zi.
La acestea se adaugã un sistem clar şi
coerent de recompensare a studenţilor
merituoşi, în condiţiile unei universitãţi de
drept privat cum este UCB.
caz astfel încât studenţii să aibă
posibilitatea de a pune în practică
informaţiile dobândite.
Cadrele
didactice
implicate
în
programele de studii de de licenţã şi cele
de masterat sunt titulare în domeniul
absolvit şi au pregãtirea necesarã în
tehnologia IFR (învãţãmânt cu frecvenţã
redusã).

Evenimente dedicate studenţilor

Universitatea
Constantin
Brâncoveanu se remarcă şi printr-o serie

Orientare spre practicã

Dezvoltarea numeroaselor parteneriate structurate şi riguros formalizate
cu mediul economic şi social a
contribuit la creşterea nivelului aplicativ
al procesului didactic,la buna organizare
a practicii de specialitate, la actualizarea
conţinutului curricular, în funcţie de
cerinţele actuale şi de perspectiva
economiei, ştiinţei şi culturii, la creşterea
procentului absolvenţilor care se
angajeazã la un interval scurt de timp de
la absolvire în domeniul profesional
pentru care s-au pregãtit în facultate.

Sprijin pentru tinerele cadre
didacitce

UCB suportă unele costuri ale
cadrelor didactice care îşi pregătesc teza
de doctorat, chiar dacă aceasta nu are
calitatea de IOSUD (instituţie
organizatoare de studii doctorale), ceea
ce constituie o bună practică în
stimularea cercetărilor de calitate în
domeniul de specialitate.

Sprijin pentru activităţi
extracurriculare

Universitatea se implică în mod activ
la sprijinirea studenţilor, inclusiv
Relaţie de parteneriat între
financiar, în realizarea unor activităţi
profesor şi student
extracurriculare, cum ar fi finanţarea
În cadrul UCB, relaţia student- ziarului săptămânal Dialog Studenţesc
profesor este bazatã pe colaborare, Brâncovenesc sau funcţionarea Centrului
studenţii fiind sprijiniţi de cãtre cadrele de Orientare în Carieră.
didactice în procesul de formare
profesionalã,
concomitent
cu
stimularea, celor interesaţi, sã participe
la activitãţile specifice cercurilor
studenţeşti, dar şi la sesiunea ştiinţificã
studenţeascã, organizatã, în mod
tradiţional, de la înfiinţarea UCB.

Cercetare ştiinţificã de calitate

Cei mai buni studenţi, îndeosebi cei
La Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti existã un sistem integrat de asigurare a de la studiile universitare de masterat,
calitãţii la nivel de universitate, dar şi de facultate, care dezvoltã activitãţi de colaborare şi informare, sunt antrenaţi, împreunã cu cadrele
didactice, în activitãţi de cercetare
pe baza celor mai bune practici în domeniu.
ştiinţificã aplicatã, ceea ce contribuie
*Extrase din Raportul de evaluare instituţionalã externã realizat de Agenţia Românã de semnificativ la îmbunãtãţirea pregãtirii
lor profesionale, la cultivarea înclinaţiei
Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior în perioada 9-12 noiembrie 2012.
spre cercetare şi la motivarea

Managementul calitãţii

suplimentară a acestora.
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Alege-ţi drumul!
Programul
ERASMUS STUDII
Programul de mobilitãţi ERASMUS prevede realizarea
de cãtre studenţi a unei perioade de studiu de un semestru
ori de un an universitar într-o instituţie gazdã din Europa.
Pot accesa acest program atât studenţii care urmeazã
cursuri la nivel de licenţã, cât şi cei la nivel de masterat.
Universitatea Constantin Brâncoveanu desfãşoarã
mobilitãţi Erasmus pentru studii încă din 2006 şi le oferã
studenţilor ei, în anul universitar 2013 – 2014, 135 de
locuri de bursã Erasmus în cadrul celor 30 de universitãţi
partenere care pot fi observate pe harta de mai sus.
Studenţii pot efectua mobilitãţi la aceste universitãţi în
urmãtoarele domenii de studiu: Business administration
and management science, Managementul întreprinderilor,
Drept internaţional,Tehnici de comercializare, Economie,
Management, Comunicare, Ştiinţe educaţionale, Relaţii
internaţionale, Relaţii publice, Contabilitate şi
management financiar, Turism, catering şi management
hotelier, Management şi Marketing în vânzãri.
Care sunt avantajele de care beneficiazã un student
Erasmus?
❒ Nu plãteşte taxe de studiu pentru perioada petrecutã
în universitatea gazdã şi nici taxe de acces la diferite facilitãţi
precum biblioteci, laboratoare etc.;
❒ Nu plãteşte taxe de studiu cãtre Universitatea
Constantin Brâncoveanu pentru perioada în care este

plecat cu o bursã Erasmus;
❒ Primeşte un grant lunar în bani care sã îl ajute sã
acopere cheltuielile legate de cazare, transport, masã etc.;
❒ Studiile efectuate la universitatea gazdã se recunosc şi
se echivaleazã complet, UCB dezvoltând o procedurã
eficientã de recunoaştere academicã totalã şi de echivalare a
perioadelor de studiu petrecute în strãinãtate.

Programul ERASMUS
PLASAMENT

Programul de mobilitãţi ERASMUS PLASAMENT
reprezintã o noua formã de mobilitate pentru studenţi şi
este dezvoltat în cadrul Universitãţii Constantin
Brâncoveanu începând cu anul 2010.
În ce constã acest program? Plasamentul, stagiul practic
sau internship-ul oferã studenţilor posibilitatea de a efectua
o perioadã de practicã de 3-5 luni într-o companie,
organizaţie sau universitate care funcţioneazã în unul din
cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
În anul universitar 2013 – 2014, UCB le oferã
studenţilor săi la nivel de licenţã şi de masterat 40 de burse
pentru efectuarea de astfel de stagii practice.
Ce trebuie sã faci?
❒ Sã îţi gãseşti o companie în strãinãtate care sã te
primeascã pentru efectuarea unui internship;
❒ Sã vii cu scrisoarea de invitaţie primitã de la companie
la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi sã completezi
documentele necesare.
Noi te finanţãm!

Acte necesare pentru înscrierea la facultate✂
- cerere de înscriere
- diplomã de bacalaureat în original sau
adeverinţã de susţinere a Bacalaureatului
(pentru absolvenţii anului 2013), în care sã se
menţioneze media generalã de la Bacalaureat
- certificat de naştere (copie legalizatã)

- certificat de cãsãtorie (copie)
- adeverinţã medicalã
- 2 (douã) fotografii tip buletin format 3/4
- buletin/carte de identitate (copie)
- un dosar plic.

Absolvenţii
au cuvântul
Corina Niţulescu, specialist Relaţii
Publice, Dacia Renault Group
„Sunt mândră acum că mă număr
printre ambasadorii Universităţii
Constantin Brâncoveanu şi pentru
acest lucru vreau să mulţumesc
profesorilor mei, care au creat un
mediu atât de propice pentru
învăţătură.”

Mihai Cristian, director regional
Volksbank România SA
„Doresc sã le mulţumesc dascãlilor mei de
la Universitatea Constantin Brâncoveanu,
care au punctat permanent importanţa
studiului,învãţarea de calitate şi care mi-au
transmis un mesaj important: educaţia nu
reprezintã ce ai putut sã memorezi şi nici
mãcar cât de multe ştii. Ea îţi permite sã
diferenţiezi cunoaşterea de necunoaştere“.
Camelia Guşatu, director executiv
Direcţia de Culturã, Învãţãmânt,
Sport şi Tineret - Primãria Brãila
„Sunt 20 ani de când Universitatea
Constantin Brâncoveanu reprezintã
pentru Brãila şi brãileni o instituţie de
referinţã pentru învãţãmântul universitar.
Personal, am constatat cã rezultatele
obţinute de universitate de-a lungul

timpului se cuvin studenţilor, cadrelor
didactice, condiţiilor remarcabile de studiu
şi,în mod special,unei persoane care a ştiut
sã-i determine pe toţi sã studieze şi sã
lucreze cu plãcere: dl rector fondator prof.
univ. dr. Alexandru Puiu“.
Cosmin Constantinescu,
Viceprimar, Primãria Municipiului
Rm. Vâlcea
„L a U n ive rsit ate a C on stan tin
Brâncoveanu, calitatea învãţãmântului şi
seriozitatea sunt prioritare.Apreciez efortul
de a forma adevãraţi specialişti competitivi
pe piaţa muncii. Universitatea Constantin
Brâncoveanu este, pentru oraşul nostru, un
important centru de educaţie şi cercetare,
capabil sã rãspundã cerinţelor noilor
generaţii, care se pot integra în lumea
valorilor“.

