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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

Cu prilejul trecerii în anul 2013, doresc studenţilor,

absolvenţilor şi salariaţilor Universităţii Constantin

Brâncoveanu şi familiilor lor sănătate şi împliniri în

viaţa personală şi profesională.

Aceleaşi gânduri frumoase pentru comunităţile

argeşeană, brăileană şi vâlceană, în care îşi desfăşoară

activitatea Universitatea Constantin Brâncoveanu şi

speranţa într-un viitor mai bun.

Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, 
Rectorul Universităţii Constantin Brâncoveanu 

La mulţi ani!
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Ce am făcut noi în anul care a trecut

Studenţii brâncoveni prezenţi la manifestările
dedicate lui Mihai Eminescu

Cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la naşterea
poetului naţional Mihai Eminescu, Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” din Rm. Vâlcea a
organizat vineri, 13 ianuarie 2012, simpozionul cu
tema “Eminescu - personalitate complexă a culturii
române”. Manifestarea culturală a reunit în Sala de
Conferinţe a instituţiei anterior amintite
personalităţi de renume din comunitatea vâlceană,
profesori din învăţământul preuniversitar şi
universitar, elevi şi studenţi vâlceni.

Zonele umede: turism şi recreere
Marţi, 14 februarie 2012, Universitatea

„Constantin Brâncoveanu” din Brăila a organizat, în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Simpozionul judeţean „Zonele umede. Turism şi
recreere”. Aflată deja la cea de a VI-a ediţie, sesiunea
ştiinţifică din acest an a fost organizată în seria
evenimentelor care sărbătoresc Ziua Mondială a
Siturilor Ramsar.

UCB a organizat conferinţa „Direcţii de
cercetare în România. Studii şi Analize”

La 2 martie 2012, în cadrul Universităţii
Constantin Brâncoveanu - Facultatea de
Management Marketing în Afacerile Economice
Rm.Vâlcea, a avut loc conferinţa tinerilor cercetători
- doctoranzi “Direcţii de cercetare în România.
Studii şi Analize”, eveniment organizat de lect. univ.
dr. Maria Gheordunescu şi asist. univ. drd. Ionela
Carmen Pirnea. La conferinţă au participat invitaţi
din afara ţării, prof. univ. dr. Maurizio Lanfranchi şi
cercetător doctor Carlo Giannetto, precum şi tineri
doctoranzi ai Universităţii Constantin Brâncoveanu,
ai Academiei de Studii Economice Bucureşti, dar şi
ai Colegiului Tehnic Forestier Rm.Vâlcea

Mândria apartenenţei la Uniunea Europeană:
concursul EU_RO_TIN

Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila a
fost bucuroasă să participe - atât în calitate de gazdă,
cât şi activ -, la un eveniment binevenit în rândul
tinerilor de pretutindeni.Miercuri, 28 martie 2012, a
avut loc cea de-a doua ediţie a concursului
EU_RO_TIN, desfăşurat în cadrul proiectului EVS
- Enjoy the Volunteer Spirit, derulat de ANMRF
Louis Pasteur - Club Voltin Brăila. Alături de noi
am avut plăcerea de a-i avea parteneri pe cei de la
Centrul Europe Direct Brăila şi Şcoala Populară de
Arte Vespasian Lungu.

Caravana profesiilor, la Universitatea
Constantin Brâncoveanu: „Am găsit aici o
Universitate altfel!”

Săptămâna 2 - 6 aprilie 2012 găseşte
Universitatea Constantin Brâncoveanu cu porţile
larg deschise pentru mii de tineri argeşeni, vâlceni,
brăileni şi nu numai, dornici să-şi contureze
perspectivele de carieră. La sediul din Piteşti, până la
momentul apariţiei săptămânalului nostru, peste
1.000 de liceeni au vizitat campusul Universităţii şi
au pătruns în tainele unor profesii de actualitate pe
piaţa muncii: manager, marketer, auditor financiar,
ofiţer bancar, contabil, evaluator, jurist, avocat,
funcţionar public, responsabil comunicare, jurnalist,
purtător de cuvânt, manager relaţii cu clienţii etc.
Evenimente similare au avut loc şi în celelalte două
centre ale Universităţii, la Rm. Vâlcea, respectiv
Brăila.

Simpozionul naţional “Stiluri Alimentare”
Joi, 5 aprilie 2012, la sediul Universităţii

„Constantin Brâncoveanu” din Brăila s-a desfăşurat
simpozionul naţional Stiluri alimentare.
Evenimentul a fost organizat de Grupul Şcolar „Gh.
K. Constantinescu” în parteneriat cu Inspectoratul
Şcoalar Judeţean Brăila, Casa Corpului Didactic
Brăila, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
Palatul Copiilor Brăila, Colegiul de Industrie
Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi,
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi Selgros
Brăila.

Elevul brăilean – student european
În cadrul acţiunilor desfãşurate în sãptãmâna

„Şcoala Altfel”, miercuri, 4 aprilie 2012, la sediul
Universitãţii Constantin Brâncoveanu din Brãila s-a
desfãşurat seminarul - dezbatere „Elevul brãilean -
student european”. Evenimentul a fost organizat în
parteneriat cu Centrul Europe Direct Brãila.
Seminarul a fost gândit pentru elevii din liceele
brãilene care, în sãptãmâna 2-6 aprilie 2012 au
vizitat, împreunã cu diriginţii, sediul universitãţii din
Brãila.

Cariera mea - viitorul meu
Vineri, 6 aprilie, cele două facultăţi brăilene ale

Universităţii „Constantin Brâncoveanu” au
organizat, în cadrul săptămânii Şcoala altfel, un
seminar – dezbatere cu titlul „Cariera mea – viitorul
meu”. Evenimentul a reunit elevi de la mai multe
licee brăilene dar şi studenţi, cadre didactice,
jurnalişti şi specialişti în diferite domenii de
activitate.

Asociaţia Youth&Future Piteşti desfăşoară
proiectul “All together for a better world” la UCB

În perioada 21 - 29 aprilie, Asociaţia
Youth&Future Piteşti desfăşoară proiectul “All
together for a better world”, finanţat de Uniunea
Europeană prin programul „Tineret în Acţiune”.
Proiectul beneficiază de participarea a 36 de tineri
din Turcia, Bulgaria, Italia,Ungaria şi România şi are
ca scop promovarea cetăţeniei europene active a
tinerilor, susţinerea ideii de solidaritate şi toleranţă în
vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea
Europeană, precum şi cooperarea europeană în
domeniul tineretului.

Simpozion cu participare internaţională la
Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti

Miercuri, 16 mai, Departamentul de Ştiinţe
Administrative, Juridice şi ale Comunicării din
Universitatea Constantin Brâncoveanu, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Piteşti şi
Consiliul Judeţean Argeş au organizat simpozionul
"Impactul reformei sistemului judiciar asupra
societăţii şi a administraţiei publice". Aflată la cea
de-a treia ediţie,manifestarea ştiinţifică a reunit şi de
această dată specialişti în drept şi administraţie
publică şi cadre didactice universitare din ţară şi din
străinătate. Organizat în două secţiuni distincte,
simpozionul a propus spre dezbatere teme de mare
actualitate legate de consecinţele instabilităţii
legislaţiei în administraţia publică locală, reforma
adminsitraţiei publice, participarea cetăţenilor în
elaborarea şi adoptarea deciziei publice ş.a.

Sesiunea Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia
a XX-a

Cea de-a 20-a ediţie a Sesiunii Cercetării

Ştiinţifice Studenţeşti s-a desfăşurat pe 18 mai la
facultăţile din Piteşti într-o atmosferă de sărbătoare.
Ediţia aniversară din acest an a reunit 241 de
studenţi şi masteranzi ai Universităţii Constantin
Brâncoveanu şi 49 de liceeni de la Colegiul
Economic Maria Teiuleanu, Colegiul Naţional
Zinca Golescu, Colegiul Ecologic Piteşti şi Grupul
Şcolar Stâlpeni. Sesiunea s-a desfăşurat anul acesta
în cadrul a 11 secţiuni: Microeconomie şi
Macroeconomie, Economie şi organizaţii mondiale,
Finanţe. Bănci. Contabilitate, Management. Tehnici
de afaceri, Marketing. Comportamentul
consumatorului, Ecologie. Merceologie, Drept I,
Drept II, Administraţie publică, Jurnalism. Ştiinţele
comunicării, Comunicare şi corespondenţă în limba
engleză.

Conferinţa regională a Băncii Comerciale
Române la UCB Brăila

Dezbaterea problemelor din sistem şi găsirea
unor noi soluţii au fost motivele pentru care BCR a
organizat o conferinţă regională în municipiul
Brăila. Astfel, Universitatea Constantin
Brâncoveanu - Brăila a găzduit Conferinţa BCR,
regiunea Sud Est. În deschidere, directorul regional
al BCR Sud-Est, Nicuşor Munteanu, a apreciat
participarea la conferinţă a peste 100 de specialişti în
domeniul bancar, directori de unităţi din judeţele
Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea,
exprimându-şi speranţa că discuţiile vor conduce la
îmbunătăţirea activităţii de retail banking.

15:25 - ora Erasmus, ora Universităţii
Constantin Brâncoveanu!

Pe 18 mai, la Teatrul Nottara din Bucureşti,
Tudorel Popescu, director al Departamentului de
Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice al
Universităţii Constantin Brâncoveanu, a avut
deosebita plăcere de a modera evenimentul aniversar
al programului Erasmus în România şi în Europa.
Celebrarea a marcat 15 ani de când universităţile
româneşti pot desfăşura mobilităţi de studenţi şi
cadre didactice cu universităţi europene partenere şi
25 de ani de când Uniunea Europeană a demarat
programul Erasmus, care este astăzi cel mai de succes
proiect european de mobilităţi.

Cupa Estudiantina la fotbal
La campionatul de fotbal de sală organizat de

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” în perioada
21 – 27 mai 2012 au participat echipe ale Grupului
Şcolar de Prelucrarea Lemnului „Constantin
Brâncuşi”, Grupului Şcolar Industrial „Anghel
Saligny”, Colegiului Naţional „Nicolae Bălcescu” şi,
bineînţeles, echipa organizatorilor, cea a Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”. Ceea ce înseamnă că au
existat două grupe, organizate prin tragere la sorţi,
astfel: Grupa A: Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, Grupul Şcolar de Prelucrarea
Lemnului „Constantin Brâncuşi” şi Grupa B:
Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny”, Colegiul
Naţional „Nicolae Bălcescu”. Felicitări câştigătorilor!

Ziua Mondială fără tutun
Cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun, sărbătorită

pe 31 mai, Universitatea Constantin Brâncoveanu
din Brăila a organizat, împreună cu Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
(CPECA) din Brăila, un simpozion dedicat.
Coordonatorul CPECA, psihologul Olga Condrat,
şi consilierul Nicoleta Codrescu au vorbit elevilor şi

studenţilor adunaţi în Aula universităţii despre
efectele pe care le pot avea drogurile şi tutunul
asupra tinerilor.

Studenţi brâncoveni participă la Ziua Mondială
a Mediului

Echipa Universităţii „Constantin Brâncoveanu”,
formată din Tudorel Popescu, responsabilul
Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Relaţii
Publice şi studenţi brâncoveni a participat la
evenimentul „Ziua Mondială a Mediului”, organizat
de Primăria oraşului Mioveni pe platoul Casei de
Cultură Dacia, sâmbătă, 9 iunie. A 40-a aniversare a
Zilei Mondiale a Mediului a fost sărbătorită de
Primăria Mioveni printr-un eveniment desfăşurat
sub egida “Economia verde - ne priveşte pe toţi!“.
Evenimentul a reunit toate instituţiile de învăţământ
din zona oraşului şi a dorit să promoveze importanţa
pe care comunităţile şi toţi cei implicaţi în viaţa
acestora o au în schimbarea atitudinii faţă de
problemele de mediu.

Fost student, pe viaţă brâncovean
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, cei
ai Facultăţii de Finanţe – Contabilitate şi cei ai
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale
Comunicării au venit să spună, în mod oficial, „La
revedere” unei etape importante din devenirea lor şi
„Mulţumesc” tuturor acelora 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.

Bursa locurilor de voluntariat la UCB – Brăila
Evenimentul a avut loc marţi, 2 octombrie, la

centrul brăilean al Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”. Organizatorii acestui eveniment,
ANMRF „Louis Pasteur” - Club „Voltin”, Brăila, în
parteneriat cu Universitatea „Constantin
Brâncoveanu“, au invitat ONG-uri brăilene pentru a
le prezenta oferta de voluntariat tuturor tinerilor
interesaţi de această activitate.

“All together for a better world”
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Universitatea Constantin Brâncoveanu se implică!

Gala Mobilităţii
Comisia Europeană, împreună cu ANPCDEFP,

a organizat, în perioada 26-27 septembrie 2012,
Gala Mobilităţii în cadrul proiectelor Uniunii
Europene „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” şi
„Tineret în acţiune”. Alături de acestă Gală, s-a
susţinut un seminar Erasmus, la care a participat şi
Tudor Popescu, director al Departamentului de
Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice al
Universităţii „Constantin Brâncoveanu”. Seminarul
a fost axat pe chestiuni de ordin tehnic, cum ar fi
aprobarea Metodologiei de recunoaştere a
perioadelor de studiu efectuate în străinătate şi pe
noua grilă de programe din 2013, care se referă la
mobilităţi din alte trei state care fac parte din SEE
(Spaţiul Economic European).

Informare pentru sănătate. Pentru viaţă!
Universitatea noastră a avut bucuria şi plăcerea să

găzduiască luni, 15 octombrie, o acţiune de
importanţă majoră pentru comunitate în general,
pentru studente şi femei, în special. Astfel, am
realizat un prim pas într-o campanie amplă, derulată
la nivel naţional, la care ne-am alăturat cu toată
bucuria. Programul naţional de “Screening pentru
depistarea precoce activă a Cancerului de Col
Uterin” a fost iniţiat de Ministerul Sănătăţii şi
Direcţia de Sănătate Publică Brăila, la care s-au
alăturat alţi parteneri dornici să susţină programul,
precum Consiliul Judeţean Brăila, Colegiul
Medicilor din România, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Brăila, Asociaţia Pro Democraţia, Tinklub,
dar şi unversitatea noastră.

Workshop la Universitatea Constantin
Brâncoveanu
Joi, 18 octombrie 2012, Universitatea

„Constantin Brâncoveanu” a organizat primul
eveniment dintr-o lungă serie care se va întinde pe
tot parcursul anului universitar 2012 – 2013.
Workshop-ul „Criza economică mondială şi
propagarea sărăciei” a fost organizat de Facultatea de
Finanţe - Contabilitate, Facultatea de Management
– Marketing în Afaceri Economice şi
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Relaţii
Publice al UCB. Invitaţi la acest eveniment au fost:
Gheorghe Antonescu – director executiv Next
Automobile Piteşti, Dan Bogoi – director Banca
Naţională a României, filiala Argeş, şi Nicolae Aldea
– administrator al agenţiei de turism „Ambasador
Tours”. Vorbitorii din cadrul universităţii au fost
conf. univ.dr. Sebastian Ene – prorector - şi lector
univ. dr.Dănuţ Chilarez.De asemenea, în prezidiu s-
au aflat conf. univ. dr. Silvia Dugan - decanul
Facultăţii de Finanţe - Contabilitate şi conf. univ. dr.
Mihaela Asandei – decanul Facultăţii de
Management – Marketing în Afaceri Economice.

Alegerile prezidenţiale americane din 2012,
prezentate studenţilor
Vineri, 19 octombrie 2012, în Aula centrului din

Brăila a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”,
studenţii brâncoveni s-au întâlnit cu Bruce P.
Kleiner, Consilierul pentru Presă şi Cultură al
Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Domnia sa a
dorit să facă o prezentare studenţilor universităţii
noastre privind alegerile prezidenţiale defăşurate
anul acesta, pe 6 noiembrie, în S.U.A. Scopul
întâlnirii l-a constituit faptul că diplomaţii americani
îşi propun să interacţioneze cu studenţii români care
studiază în domenii precum ştiinţe politice,
comunicare şi relaţii internaţionale, jurnalism,
ştiinţe economice, administraţie publică, drept şi să
explice acest proces, dar şi aspecte privind campaniile
electorale şi finanţarea lor, sondajele de opinie, rolul
social-media în alegeri etc.

„Ziua Europei” la Universitatea Constantin
Brâncoveanu
În 24 octombie, Universitatea Constantin

Brâncoveanu o organizat şi a găzduit „Ziua
Europei”, un eveniment care are în centru tematica
specificităţii regiunilor europene şi cum acestea pot
să profite de particularităţile lor pentru a-şi optimiza
atragerea de fonduri europene şi pentru a se dezvolta
la nivel regional şi statal.
Evenimentul a avut două părţi, moderate de către

Tudorel Popescu, directorul Departamentului de
Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice al
universităţii: workshop-ul „Regiuni în Europa –
şanse şi posibilităţi”, care a reunit oficialităţi şi
specialişti de marcă în domeniul atragerii de fonduri
europene şi dezvoltării proiectelor europene şi
evenimentul “Cafeneaua regiunilor”. Dintre invitaţi
îi menţionăm pe Franz Schausberger, preşedintele
Institutului Regiunilor Europei din Salzburg, Tudor
Pendiuc, primarul Piteştiului, prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu, rectorul Universităţii Constantin
Brâncoveanu, Mihai Fifor, Secretar de Stat în
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Götz von
Thadden, directorul programului „JESSICA -
Western and Southern Europe” al Băncii Europene
de Investiţii, Mihaela Boboc – reprezentant Becker
Consult, Bucureşti, Adrian Răducanu, managerul
departamentului de co-finanţare cu organisme
internaţionale, Raiffeisen Bank, Cristina Şerbănică,
lector al UCB şi Zoana Maria Gabriela, lector al
Universităţii de Stat din Piteşti.

Conferinţa de lansare a proiectului „Noi
aprofundări ale învăţării limbilor străine în
România şi Turcia”
Marţi, 30 octombrie 2012, centrul universitar din

Brăila a găzduit conferinţa de lansare a proiectului
„Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în
România şi Turcia”, proiect finanţat de Comisia
Europeană, prin Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale. Obiectivul general al programului
”Lifelong Learning Programme” este de „a contribui
prin învăţare continuă la dezvoltarea Uniunii
Europene ca o societate avansată bazată pe

cunoaştere, cu o dezvoltare economică durabilă,
însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a
numărului locurilor de muncă, precum şi de o mare
coeziune socială, asigurând, în acelaşi timp, o bună
protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare”.
Programul are ca scop promovarea schimburilor
reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele
de educaţie şi de formare profesională din cadrul
Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un
reper de calitate la nivel mondial.

Despre importanţa voluntariatului la UCB
Marţi, 30 octombrie, Facultatea de Management

Marketing în Afaceri Economice a Universităţii
Constantin Brâncoveanu din Piteşti a organizat un
curs deosebit, cu un invitat din mediul de afaceri. De
această dată, vorbitorul a fost Georgiana Curea,
absolventă a studiilor de masterat la UCB.

Liceul Tehnologic nr.1 din Mărăcineni, în vizită
la Universitatea Constantin Brâncoveanu
Vineri, 2 noiembrie 2012, Universitatea

Constantin Brâncoveanu a primit vizita unui grup de
elevi ai Liceului Tehnologic nr. 1 din Mărăcineni.
Scopul acesteia a fost ca elevii din clasele a XI-a şi a
XII-a să afle informaţii despre Parlamentul
European, Comisia Europeană, despre programele
desfăşurate prin proiectele Uniunii Europene -
„Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii” şi „Tineret în
acţiune”- şi despre noile provocări europene cu care
se confruntă universităţile româneşti.

Masa rotundă: „Implicaţiile asistentului social în
problematica tinerilor delincvenţi”
Centrul de Consiliere şi Informare în Carieră din

cadrul Facultăţii de Management-Marketing în
Afaceri Economice Rm.Vâlcea a organizat marţi, 13
noiembrie 2012, masa rotundă cu titlul „Implicaţiile
asistentului social în problematica tinerilor
delincvenţi”, eveniment coordonat de responsabilii
centrului: lect. univ. dr.
Maria Gheordunescu şi
lect. univ. dr. Denisa -
Elena Parpandel.

UCB participă la
Forumul cetăţenesc
„Cadrul Financiar
Mutual 2014-2020: un
buget pentru o Uniune
Europeană puternică”
În municipiul Rm.

Vâlcea, Universitatea
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu, prin
Facultatea de
M a n a g e m e n t
Marketing în Afaceri
Economice Rm. Vâlcea,
împreună cu Biroul de
Informare în România

al Parlamentului European, şi Centrul Europe
Direct din cadrul Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea au dorit să informeze cetăţenii
vâlceni cu privire la acest subiect, dar şi cu privire la
o serie de activităţi adiacente, printr-un forum
cetăţenesc cu denumirea „Cadrul Financiar
Multianual 2014-2020. Un buget pentru o Uniune
Europeană puternică”.

UCB a sărbătorit Ziua Internaţională a
Televiziunii
Miercuri, 21 noiembrie, la Universitatea

Constantin Brâncoveanu a avut loc un seminar
deosebit, care a marcat “Ziua Internaţională a
Televiziunii”. Acesta fost organizat de către lect.
univ. dr. Cristina Munteanu, directorul Antenei 1
Piteşti, pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării, specializarea
Jurnalism. La eveniment au fost invitaţi specialişti de
seamă din breaslă, cum ar fi: redactorul- şef al
Antenei 1 Piteşti, Mariana Zaharia, corespondent
Antena 1 şi Antena 3.Al doilea invitat a fost Marian
Mihai, realizatorul emisiunilor electorale, politice şi
administrative pentru Antena 1 Piteşti,
corespondent pe domeniul politic pentru Antena 1.
Cea de-a treia a fost Andreea Şerban, editor de ştiri,
realizator de emisiune şi absolventă a Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”. Ultimul, dar nu cel din
urmă invitat a fost Silviu Zamfira, unul dintre
operatorii principali de la Antena 1 Piteşti,
corespondent Antena 1 şi Antena 3.

Turismul - factor de dezvoltare regională
Vineri, 23 noiembrie 2012, la Universitatea

Constantin Brâncoveanu, Facultatea de
Management-Marketing în Afaceri Economice din
Râmnicu-Vâlcea, a fost organizat, în cadrul
Centrului de Turism şi Dezvoltare Durabilă,
workshop-ul cu tema „Turismul – factor de
dezvoltare regională”, având ca organizatori cadre
didactice de specialitate, respectiv: conf. univ. dr.
Carmen Iordache, prof. univ. dr.Alexandrina Sîrbu şi
asist. univ. drd. Roxana Dorobanţu.

„Lumea ca voinţă şi reprezentare”, într-o nouă
traducere
Sâmbătă, 24 noiembrie 2012, la Târgul de Carte

Gaudeamus, Editura Humanitas a lansat cele două
volume ale capodoperei lui Arthur Schopenhauer,
„Lumea ca voinţă şi reprezentare”, în traducere
integrală realizată de prof. univ. dr. Radu-Gabriel
Pârvu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării de la
Universitatea Constantin Brâncoveanu. Lucrarea - la
a cărei traducere s-a lucrat şapte ani - are 1400 de
pagini, o ţinută grafică impresionantă şi un nucleu de
promotori care alcătuiesc elita filozofiei din
România: Gabriel Liiceanu, Horia Roman
Patapievici, Dan C.Mihăilescu şi Cătălin Cioabă.

English debate la UCB
În cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu

din Piteşti a avut loc miercuri, 28 noiembrie, cel de-
al doilea debate din seria începută în luna octombrie,
numit “Romania is my country”, organizat de către
Camelia Chirilă şi studenţi de la nivel licenţă şi
masterat ai Facultăţii de Management-Marketing în
Afaceri Economice şi ai Facultăţii de Ştiinţe
Juridice, Administrative şi ale Comunicării. Alături
de aceştia s-au aflat studenţii internaţionali Audinga
Gutauskaite şi Vaiga Stancikaite din Lituania şi
Lukas Lemieszec şi Mariusz Krzych din Polonia.

“Ziua Europei“
la UCB
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Universitatea Constantin Brâncoveanu a fost alături de liceele din Piteşti, Râmnicu
Vâlcea şi Brăila la moment aniversar

Sărbătorirea aniversării Colegiului Economic “Ion Ghica”
Zilele Colegiului Economic “Ion Ghica” din Brăila se

desfăşoară în perioada 23-27 ianuarie şi reprezintă un prilej de a
sărbători una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ
economic ale oraşului. Apoi, potrivit unei tradiţii începute în
anul 1993, pe 30 ianuarie, de ziua pomenirii celor trei mari
ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi
Ioan Gură de Aur, se serbează patronul spiritual al Colegiului
Economic.

Colegiul Economic “Ion Ghica” se află printre unităţile
brăilene de învăţământ liceal preferate în alegerile elevilor de
clasa a VIII-a, atât datorită rezultatelor foarte bune obţinute la
examenele naţionale, la admiterea în învăţământul superior sau
la concursurile şi olimpiadele şcolare, precum şi datorită
climatului de ordine şi disciplină, a dotărilor materiale şi a
programelor extracurriculare oferite.

La mulţi ani Grupului Şcolar „Grigore Moisil”Brăila!
Grupul Şcolar „Grigore Moisil” din Brăila îşi sărbătoreşte

patronul spiritual în perioada 23-27 ianuarie, în cadrul
manifestărilor dedicate Zilelor Liceului. Elevii Grupului Şcolar
„Grigore Moisil” s-au remarcat prin rezultatele obţinute la
examene, la concursurile de meserii şi olimpiadele tehnice.
Totodată, liceenii au participat la diferite proiecte, dintre care
menţionăm: „Le multilinguisme, tresor du patrimoine
europeen”, „Ajută ca sa fii ajutat!” în parteneriat cu „Fundaţia
Lumina” şi Comenius LLP „CELEBRATING EUROPE”,
2008-2010.

Vivat Collegium “Ana Aslan”, Vivat Profesores!
Universitatea Constantin Brâncoveanu, instituţie de

învăţământ relativ tânără pe meleagurile brăilene, prin
comparaţie cu liceele urbei, a încercat permanent să dezvolte
relaţii de comunicare şi colaborare eficiente cu acestea. În acelaşi
timp, şi-a manifestat sprijinul pentru acţiunile culturale, a
apreciat reuşitele învăţământului brăilean, dar şi rezultatele
deosebite ale studenţilor, absolvenţi ai unor studii preuniversitare
de calitate. În acest spirit, felicităm colectivul de cadre didactice
şi elevii Colegiului Naţional Ana Aslan din Brăila. Încă din liceu
elevii acestei instituţii participă alături de cadre didactice şi
studenţi la manifestări ştiinţifice precum “Sesiunea Anuală a
Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti”, mese rotunde, simpozioane,
evenimente culturale şi sportive – Festivalul Estudiantina.

La mulţi ani Grupului Şcolar ”Georghe K. Constantinescu”
Brăila!

Grupul Şcolar „Gh. K.Constantinescu” din Brăila, cunoscut
de brăileni ca „Liceul Agricol” îşi sărbătoreşte patronul spiritual,
în săptămâna 22-27 aprilie 2012. În decursul celor 21 de ani de
existenţă, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a dezvoltat
relaţii de bună colaborare cu liceele brăilene, iar pentru că în
numărul acesta omagiem liceul Gh.K.Constantinescu,merită să
menţionăm aici câteva dintre aspectele acestei colaborări.
Participanţi la sesiunile ştiinţifice studenţeşti, la târgurile de
Mărţişor, de Crăciun (vezi foto), la Festivalul Estudiantina,Balul
Bobocilor sau vizitatori la activităţile desfăşurate în săptămâna
„Şcoala altfel” la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, elevii
Grupului Şcolar „Gh. K. Constantinescu” ne-au cunoscut şi au
păşit cu încredere pragul universităţii noastre.

La mulţi ani Grupului Şcolar Industrial „George Vâlsan”,
Făurei!

Zilele în care liceele din judeţele unde Universitatea
Constantin Brâncoveanu activează îşi aniversează patronii
spirituali sunt motiv de sărbătoare şi pentru noi. Suntem alături
de Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” din
Brăila, cu atât mai mult cu cât de această instituţie de învăţământ
ne leagă oameni dragi şi evenimente importante în istoria
universităţii noastre.

La mulţi ani Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”!
Ne bucurăm să fim printre cei ce au ocazia să ureze “La multi

ani!” unei şcoli care se remarcă prin unicitate şi specific, unei
instituţii şcolare ce se încăpăţânează să-şi consolideze poziţia în
spaţiul şcolar brăilean şi să convingă asupra atuurilor de a-i
deveni elev.

La mulţi ani Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu”
Brăila!

De-a lungul timpului, elevii Colegiului Tehnic „Costin D.
Neniţescu” au devenit studenţii Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” şi trebuie să recunoaştem că au purtat cu mândrie
numele liceului pe care l-au absolvit, demonstrând calitatea
educaţiei primite în activităţile studenţeşti în care au fost
implicaţi. Dar nu au demonstrat doar în perioada studenţiei, ci
au participat cu succes şi la activităţile universităţii elevi fiind, şi
câştigând premii la diverse competiţii.

La mulţi ani Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi”
Brăila!

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” este un continuator
al tradiţiei şcolii profesionale brăilene de prelucrare a lemnului.
La moment aniversar, Universitatea Constantin Brâncoveanu îi
transmite călduroase felicitări şi urări de viaţă lungă.

La mulţi ani Liceului Teoretic „Mihail Sebastian”!
Elevii şi profesorii Liceului teoretic „Mihail Sebastian” şi-au

adus modestul omagiu aceluia care, acum 105 ani, se năştea într-
o zi de toamnă, la Brăila, “Oraşul cu salcâmi”. Fiecare an şcolar,
în afara emoţiei oricărui început, poartă amprenta unei căutări
febrile a drumului ce duce la scriitorul ce a marcat destinul
generaţiilor de elevi care au trecut prin această instituţie. A
devenit aproape o tradiţie ca, în fiecare an şcolar, la 18
octombrie, să ne aducem aminte de acela pe care ne place să-l
numim mentor spiritual, şi anume scriitorul Mihail Sebastian
(n.18 octombrie 1907, Brăila- d., 29 mai 1945).

Dublă lansare de carte la Colegiul Tehnic „Panait Istrati”
La Colegiul Tehnic „Panait Istrati’’, în spaţiul primitor al

bibliotecii, au avut loc, pe data de 19.11.2012, două lansări de
carte: „Monografia Colegiului’’, autori Corina Marinela
Bratosin şi Vasilica Mitrofan şi „Un căscat în jurul lumii’’ de
Mihai Fluerar. Au fost prezente mai multe personalităţi: oameni
ai şcolii, foşti profesori - Maria Cogălniceanu, Iulian Preda,
Doina Văsii, Constantin Zăvoi, actuali profesori – Valentina
Chelu, Mihaela Gîrbăcea, Fănica Ulman, foşti elevi, absolvenţi
din promoţia 1967, inspectorul şcolar general adjunct, profesorul
de fizică Cristian Silviu Petcu, directorul editurii „Edmunt’’,
Stan Munteanu şi bineînţeles, reprezentanţi ai Universităţii
Constantin Brâncoveanu.

Experienţa Erasmus le-a schimbat viaţa!

Gabriela Dondaş
„După părerea mea, cel mai mare beneficiu al unei burse

Erasmus Placement este că te formează atât din punct de vedere
profesional (că te învaţă să faci anumite lucruri pe care nu le-ai
mai facut: de exemplu, pentru mine a fost pentru prima dată în
viaţa mea când am lucrat cu programul MathType, care mi s-a
părut interesant, pentru că mie îmi place să mă joc cu cifrele în
general, şi la propriu, şi la figurat), cât şi din punct de vedere
personal, pentru că te descoperi pe tine ca persoană care poate
face mai mult. Poţi să îţi dovedeşti ţie însuţi că poţi să te descurci
singur într-o ţară străină, unde eşti pe cont propriu, unde eşti tu

cu tine, unde nu mai este mama sau tata să îţi spună ce să faci şi
asta îţi dă capacitatea să iei decizii de unul singur.“

Anca Maria Rotariuc
„ERASMUS este un punct în viaţa de student de la care îţi

trasezi o linie spre viitor. Este experienţa care te maturizează şi
care îţi deschide noi perspective. Erasmus intership m-a
întreptat spre noi concepte de gândire, m-a făcut să îmi doresc
mai mult de la mine, să arăt că pot fi mai mult decât un simplu
student. Această experienţă a creat o nouă persoană, cu mai
multe oportunităţi pe viitor, cu o nouă experienţă de viaţă, cu
mult mai multe cunoştinţe acumulate de la profesionişti, cu o
puternică voinţă de schimbare şi învăţare profundă.”

Denisa Stănilă
„De-a lungul acestor trei luni, am avut oportunitatea de a

intra în contact cu studenţi de la diferite specializări, cu
naţionalităţi şi culturi diferite, prin intermediul cărora mi-am
lărgit orizonturile cunoaşterii, mi-am dezvoltat aptitudinile de
comunicare şi socializare. Datorită naţionalităţii diferite a
participanţilor la acest internship, mi-am putut dezvolta şi
cunoştinţele de limbă engleză, portugheză, franceză. Schimbul
de experienţă culturală de care am beneficiat ne-a ajutat să
privim lumea cu mai multă toleranţă, cu mai multă largheţe, să
conştientizăm atât diferenţele, cât şi punctele comune dintre
culturile diferiţilor participanţi şi, în speţă, cultura portugheză cu
care am intrat în contact pe parcursul internship-ului. Această
experienţă a fost una definitorie pentru dezvoltarea mea, atât pe
plan professional, cât şi personal, o experienţă unică pe care aş
recomanda-o călduros tuturor colegilor mei.”

Alexandra Voiculeţ
„În opinia mea, Erasmus este locul în care se realizează

prietenii cu oameni de alte naţionalităţi. Erasmus ne oferă şansa
să ne impunem într-o societate diferită şi să ne descurcăm
singuri, fără suportul părinţilor şi al prietenilor de acasă. Să
vedem oameni din Polonia, România, Portugalia, Brazilia etc.
lucrând ca o echipă - înseamnă un lucru mare! Înseamnă

dezvoltare pe plan personal şi spiritual, realizând conexiuni
nebănuite şi prietenii adevărate, lucruri greu de imaginat fără a
pleca din ţara natală. Erasmus este stimulul generaţiilor noastre
pentru dezvoltare! Haideţi şi voi!”

AnaMaria Rădulescu
„Pentru mine, ERASMUS este un cuvânt care o să-mi

stârnească toată viaţa, pe lângă amintirile plăcute, sentimente de
nostalgie şi bucurie. Am fost atat de norocoasă încât, de-a lungul
vieţii mele studenţeşti, am beneficiat atât de o mobilitate pentru
studii, cât şi de una pentru practică. Perioada petrecută în
străinatate ca stagiar la o companie de turism m-a ajutat să îmi
îmbogăţesc atât experienţa profesională, cât şi pe cea personală.
Mi-am dezvoltat simţul organizatoric, abilităţile de comunicare
şi relaţionare, am plănuit şi promovat excursii, am intrat în
contact cu diverse culturi, am legat prietenii, am vizitat locuri
interesante şi lista beneficiilor poate continua. Pentru cei care nu
au încercat, acestea par simple cuvinte, de aceea cea mai bună
modalitate de a se convinge este să aplice pentru o bursă oferită
de programul ERASMUS.”


