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Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Brăila l-
a aşteptat pe Moş
Crăciun cu multe colinde
şi cu un târg organizat în
scop umanitar pentru
ajutorarea copiilor de la
Fundaţia„Trebuie”. Pagina 2

Profită de stagiile de
practică prin pro-
gramuldemobilitate
Erasmus
Placement! Pagina 4
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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

U n i v e r s i t a t e a
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu pune la
dispoziţia viitorilor
studenţi un număr
mare de specializări,
cu o largă acoperire în
piaţa muncii. Pagina 3

Primăria municipiului Piteşti oferă burse de merit
studenţilor UCB

Ca în fiecare an, Primăria
municipiului Piteşti oferă o serie de
burse de merit celor mai buni studenţi,
care au obţinut rezultate deosebite în
anul şcolar precedent. De această dată,
primarul municipiului, Tudor Pendiuc,
a oferit aceste burse pe 20 decembrie
2012 studenţilor brâncoveni.

U n i v e r s i t a t e a  C o n s t a n t i n
Brâncoveanu din Piteşti mulţumeşte
Primăriei Municipiului Piteşti pentru
acest efort. 

De această dată, studenţii care au
beneficiat de burse sunt:

Facultatea de Management-
Marketing în Afaceri Economice

• Leonida Viorela Claudia
• Diaconescu Lucica
• Loloţ Florentina
• Tolea Andra Maria
• Ruse Florina Alexandra
Facultatea de Finanţe –

Contabilitate
• Militaru Florina Cătălina

• Gheorghe Andreea Ioana
• Stan Cătălina Andreea
Facultatea de Ştiinţe Juridice,

Administrative şi ale Comunicării
• Ana Carmen Mihaela
• Grigore Florina Valentina
• Nicolae Claudia
• Petculescu Laura
• Petre Monica
• Ciobanu Elena
• Huţanu Gabriela
Despre acest eveniment, primarul

municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc,
ne-a declarat: „Noi, ca în fiecare an, de
mulţi ani încoace, realizăm acţiuni
pentru a încuraja performanţa, munca,
efortul, creativitatea. Am oferit burse
sociale de merit elevilor din sistemul
preuniversitar, am premiat olimpicii la
olimpiadele naţionale şi internaţionale,
am fost la Universitatea din Piteşti şi,
apoi, am venit aici. Dragi studenţi, eu
vă felicit şi vă mulţumesc, dragi colegi
din colectivul academic, pentru efortul

depus. În încheiere, vă doresc un an nou
cu bine!”

� Studenţii UCB, premiaţi
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La sfârşit de decembrie, la sediul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Brăila a venit.... Moş
Crăciun! Acesta a fost aşteptat de copii, profesori şi
studenţi şi nu a întârziat să apară, stârnind emoţii şi
chiote de bucurie în jurul lui. Pentru a primi cadouri
de la Moş Crăciun, prichindeii au spus poezii, au
cântat, iar Moşul i-a răsplătit pe toţi, şi mici, şi mari!
Moşul nu a uitat pe nimeni şi a promis să revină şi la
anul, când aşteaptă să asculte şi mai multe poezii şi
cântecele de la copiii profesorilor şi de la studenţii de
la „Brâncoveanu”. După ce micuţii au primit darurile,
Rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Ovidiu Puiu a
transmis tuturor celor de la Centrul din Brăila urări
pentru sărbătorile care bat la uşă şi pentru noul an.

Ziua a continuat pe ritmul colindelor intonate de
studenţii Universităţii. Ca în fiecare an, sărbătoarea
Crăciunului la Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” este una extrem de dinamică. Studenţii

noştri repetă colinde şi lucrează la
felicitări şi decoraţiuni de Crăciun,
copiii profesorilor spun poezii şi cântă
pentru a-şi primi darurile mult dorite
de la Moş Crăciun, iar noi cu toţii,
studenţi şi profesori deopotrivă, ne
pregătim să sărbătorim Crăciunul în
spirit brâncovenesc. Şi pentru că a
devenit deja o tradiţie, în fiecare an, de
Crăciun ne dorim să aducem mai
multe zâmbete pe chipurile copiilor
care nu se pot bucura de sărbătoare.
Astfel, anul acesta am organizat cea
de-a doua ediţie a spectacolului „De
Crăciun...”, în cadrul căruia, ca şi anul
trecut, am realizat, alături de liceele
partenere, o expoziţie cu vânzare
menită să strângă fonduri pentru
copiii cu nevoi speciale de la Fudaţia
„Trebuie”.

Evenimentul se înscrie în seria preocupărilor
permanente ale studenţilor şi profesorilor
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Brăila de
promovare a activităţilor culturale şi a celor cu scop
caritabil. Nu am fost singuri în acest demers, ci am
fost alături de prietenii Universităţii. Astfel, au
răspuns invitaţiei noastre de a participa la Târgul de
Crăciun brâncovenesc profesorii şi elevii
următoarelor licee: Colegiul Economic „Ion Ghica”,
Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Grupul Şcolar
Agricol „Gh. K. Constantinescu”, Liceul cu Program
Sportiv, Liceul teoretic „Mihail Sebastian”, Liceul
Tehnologic „Grigore Moisil” precum şi Organizaţia
Naţională „Cercetaşii României” - Filiala Brăila şi
Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale
„Trebuie”.

Standurile au fost amplasate lângă Aulă, iar
expoziţia cu vânzare a început de la ora 15.00.Toţi cei

care au vrut să contribuie la ajutorarea copiilor de la
Fundaţia „Trebuie” au admirat şi cumpărat felicitările,
obiectele şi podoabele specifice Crăciunului, precum
şi globurile pictate manual, coroniţele din crenguţe de
brad şi ghirlandele realizate de elevi şi studenţi.

În Aulă, repetau conştiincios colinde şi scenete
elevii din corurile liceelor brăilene. Puţin după ora
15.00, Aula a devenit neîncăpătoare pentru elevii,
studenţii, profesorii şi personalul de la Universitate.
Spectacolul a început cu un moment muzical
interpretat de elevii Liceului Tehnologic „Grigore
Moisil” coordonaţi de profesorul Ion Damian.
Colinde româneşti tradiţionale au pregătit şi elevii
Colegiului Economic „Ion Ghica” sub coordonarea
domnilor profesori Nicolae Băcanu şi Viorel Alecu. A
urmat sceneta „Târgul de Crăciun”, pusă în scenă de
elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „Panait
Cerna”, coordonaţi de dna profesor Petrica Plopeanu.
Spectacolul s-a încheiat cu programul artistic
pregătit de Corul „Orfeu” al elevilor Liceul de Artă
„Hariclea Darclée”, condus de profesorii Maricica şi
Ştefan Lupu.

Expoziţia cu vânzare a fost deschisă toată ziua, iar
fondurile colectate din vânzarea decoraţiunilor au fost
donate copiilor cu nevoi speciale de la Fundaţia
„Trebuie”.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

Magia Sărbătorilor la Universitatea Constantin Brâncoveanu

din Brăila

Experienţa Erasmus Placement te ajută să te integrezi mult mai uşor în cadrul

companiilor multinaţionale

Ion Alexandru este în anul II de masterat la Facultatea
de Management- Marketing în Afaceri Economice,
specializarea Managementul Afacerilor, a Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. El este unul
dintre studenţii UCB care au ales să acceseze programul
de mobilităţi Erasmus Placement şi să efectueze un
program de Internship pe parcursul celor trei luni de
vacanţă de vară în Portugalia. Despre ce l-a determinat
să acceseze acest program şi despre ce înseamnă să trăieşti,
pentru o perioadă, într-o ţară care are obiceiuri şi culturi
noi, aflăm din scurtul interviu de mai jos.

DSB: 1. Care a fost motivul accesării unei
mobilităţi Erasmus Placement?

Ion Alexandru: Principalul motiv a fost dezvoltarea
de noi abilităţi şi consolidarea celor deja dobândite.

DSB: 2. Ce te-a surprins placut când ai ajuns
acolo?

Ion Alexandru: Cel mai mult m-a surprins
sentimentul de normalitate şi calmul oamenilor.

DSB: 3. Cât de greu/uşor te-ai adaptat? Ce
diferenţe culturale ai descoperit?

Ion Alexandru: Adaptarea nu a fost foarte dificilă.
Într-o societate în care legile sunt, în general,
respectate, te poţi adapta cu un efort destul de mic,
dacă eşti o persoană care respectă regulile, şi mai
dificil, dacă eşti un răzvrătit. Portughezii sunt oameni
calmi, binevoitori. De asemenea, sunt deschişi spre
alte popoare, poate şi datorită trecutului lor colonial,
care i-a obligat să găsească rezolvări la problemele
care pot apărea din cauza diferenţelor culturale.

DSB: 4. Într-o frază, spune-ne care este cel mai
mare beneficiu al unei burse Erasmus Placement.

Ion Alexandru: De departe, cel mai mare beneficiu
este dezvoltarea de noi abilităţi, deschiderea culturală
către alte popoare şi crearea de noi relaţii interumane.

DSB: 5. Care este impactul acestui tip de formare
profesională în viaţa unui student?

Ion Alexandru: Această experienţă determină
studentul să vrea mai mult, să-şi dorească noi
experienţe educaţionale şi culturale care îl ajută să se
formeze ca om. Mai mult decât atât, această
experienţă te ajută să te integrezi mult mai uşor în
cadrul companiilor multinaţionale (care se dezvoltă şi

la noi în ţară datorită fenomenului globalizării). Nu în
ultimul rând, te va ajuta să demonstrezi că, dacă eşti
perseverent şi responsabil, vei face faţă cu succes
oricărei provocari atât profesionale, cât şi culturale,
atât pe plan intern, dar şi extern, unde poţi demonstra
că nu eşti mai prejos decât alte persoane aparţinând
altor popoare.

Adriana Cocîrţă
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Facultăţile Universităţii Constantin Brâncoveanu din

Piteşti

Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice
Acesta facul-

tate a fost înfiin-
ţată în anul 1992,
în urma unei
complexe analize
economice şi so-
ciologice la nive-
lul judeţului
Argeş şi a
M u n i c i p i u l u i
P i t e ş t i .
C o n s e c v e n t ă
p r i n c i p i i l o r
Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti,
această facultate şi-a propus ca obiective strategice:
crearea unei autentice şcoli superioare economice în
care să se formeze economişti cu o înaltă
competenţă, capabili să acţioneze în condiţiile
economiei moderne de piaţă în domeniul
afacerilor: afaceri comerciale, financiar-bancare, în
turism, transporturi şi asigurări internaţionale.

Decanul facultăţii este conf. univ. dr. Mihaela
Asandei.

Conf univ. dr. Mihaela Asandei a absolvit
Facultatea de Comerţ a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti şi este doctor în
economie.

În domeniul cercetării ştiinţifice, este autor şi
coautor a 15 lucrări de specialitate, cursuri, culegeri
sau îndrumare de admitere, şi a peste 30 de articole,
studii şi comunicări ştiinţifice. În trecut, a fost
director adjunct de liceu, secretar ştiinţific,
directorul Departamentului de Pregătire a
Personalului Didactic, iar, din 2008, este decanul
Facultăţii de Management-Marketing în Afaceri
Economice.

Este interesată să lucreze cu oamenii şi consideră,
de peste 25 de ani, că a fi cadru didactic presupune
abnegaţie în muncă şi dăruire fără limite.

La nivel de licenţă, facultatea pune la dispoziţia
studenţilor următoarele specializări:

� Management;
� Marketing;
� Administrarea Afacerilor;
� Afaceri Internaţionale;
� Econimia comerţului, turismului şi serviciilor. 
La nivel de masterat, studenţii pot aplica pentru

următoarele specializări:
Management
� Managementul afacerilor;
� Managementul resurselor umane;
� Management în administraţie şi servicii

publice;
� Management financiar - bancar.
Marketing
� Marketingul serviciilor
� Business-to-Business Marketing
Toate aceste specializări s-au dovedit, de-a lungul

timpului, ca  având un grad ridicat de absorbţie pe
piaţa muncii.

Facultatea de Finanţe -
Contabilitate

Facultatea  de Finanţe-Contabilitate Piteşti a
luat fiinţă pe data de 5.07.1999. În septembrie
1999, în cadrul Facultăţii a fost creată specializarea
de Finanţe - Contabilitate. În anul 2002, în urma
îngustării nomenclatorului de specializări, s-a optat
pentru Contabilitate şi Informatică de Gestiune ca
specializare de referinţă. 

Din anul 2003, în cadrul Facultăţii Finanţe-
Contabilitate Piteşti, a fost autorizată să
funcţioneze şi specializarea Finanţe - Bănci. De la
înfiinţare şi până acum, Facultatea de Finanţe-
Contabilitate, cu cele două specializări,
Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Finanţe
- Bănci, prin numărul de studenţi înscrişi la
examenul de admitere, a dovedit faptul că cerinţa de
cadre cu pregătire economică superioară în judeţul
Argeş este un fenomen permanent şi în continuă
creştere. Totodată, s-a demonstrat capacitatea
corpului profesoral al facultăţii de a asigura
pregătirea studenţilor la disciplinele de specialitate
pentru sectorul contabil, bancar şi financiar.

Decanul Facultăţii de Finanţe - Contabilitate
este conf. univ. dr. Silvia Dugan

Conf. univ. dr. Silvia Dugan a absolvit Facultatea
de Comerţ în cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti şi este doctor în
economie.

În ceea ce
p r i v e ş t e
c e r c e t a r e a
ştiinţifică, este
autor şi coautor
a cinci cursuri
universitare şi a
altor lucrări de
specialitate. De
asemenea, a
r e a l i z a t
n u m e r o a r e
studii şi articole
publicate în

revistele naţionale.
Ca experienţă profesională, putem menţiona că a

ocupat funcţia de economist în sistemul bancar şi
secretar ştiinţific al Facultăţii de Finanţe –
Contabilitate. Conf. univ. dr. Silvia Dugan se
remarcă printr-o capacitate de lucru deosebită şi
printr-o experienţă remarcabilă în derularea
operaţiunilor de import – export şi în domeniul
bancar.

La nivel de licenţă, facultatea oferă studenţilor
următoarele domenii de studiu:

� Contabilitate
� Finanţe
Acestea au ca specializări:
� Contabilitate şi informatică de gestiune;
� Finanţe şi Bănci. 
La nivel de masterat, studenţii pot opta pentru

specializarea: 
� Standarde, reglementări şi politici contabile 

Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării

FŞJAC a început
să funcţioneze în
anul 2000, ca
urmare a autorizării
de către Consiliul
Naţional de
E v a l u a r e
Academică şi
Acreditare a
s p e c i a l i z ă r i i :
„Jurnalism şi
Relaţii publice". În
anul 2002,
M i n i s t e r u l
Educaţiei şi Cercetării a luat decizia aprobării a
două specializări distincte: „Comunicare şi relaţii
publice" şi „Jurnalism". Din anul 2003, a fost
autorizat să funcţioneze programul de studii
universitare de licenţă "Administraţie publică",
căruia i se adaugă în 2005 programele „Drept" şi
„Relaţii internaţionale şi studii europene".

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării este prof. univ.
dr. Radu Pârvu.

Prof. univ. dr. Radu Pârvu a absolvit
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de
Filologie şi  masteratul în filosofie în cadrul
Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filozofie. De
asemenea, mai are specializări în filosofie la
Universităţile "Friedrich Wilhelm" din Bonn şi
"Ruhr" din Bochum; specializare în germanistică la
Facultatea Tehnică "Otto von Guericke" din
Magdeburg; specializare în pedagogie la Institutul
pentru Ştiinţe ale Educaţiei - Universitatea din
Viena.

Este  doctor în filosofie Magna Cum Laude la
Universitatea Bucureşti şi primul traducător în
limba română al capodoperei „Lumea ca voinţă şi
reprezentare” a lui Arthur Schopenhauer. 

A publicat 28 de volume, ca autor, coautor,
traducător, îngrijitor de ediţii. Este membru al
Societăţii Internaţionale Schelling (Germania);
membru al Societăţii Germaniştilor din România;
membru în Consiliul director al Asociaţiei
Formatorilor din Jurnalism şi Comunicare;
câştigător a două concursuri naţionale în domeniul
traducerii şi al filmului; responsabil pentru ediţia
Operelor complete ale lui Kafka la Editura RAO.

Studenţii care vor să urmeze o carieră în ştiinţe
administrative, ale comunicării sau drept pot sa
opteze la nivel de licenţă pentru specializările:

� Jurnalism;
� Comunicare şi Relaţii Publice;
� Administraţie publică;
� Drept;
� Relaţii internaţionale şi studii europene.
La nivel de masterat, UCB oferă studenţilor

posibilitatea de a urma specializarea:
� Comunicare Managerială şi Relaţii Publice.
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