
 
Danute Rasimaviciene, Professor Honoris Causa al UniversităŃii 
Constantin Brâncoveanu din Piteşti: 
 
UCB este o universitate modernă, cu grijă pentru studenŃi! 
Filozofia mea de viaŃă este simplă şi uşor de înŃeles. „Să fiu recunoscătoare”, 
acesta este crezul pe care îl urmez, aceasta este starea mea de spirit naturală.   
Când viaŃa mă surprinde cu un prezent excepŃional, când mă poartă spre top, 
mă întreb mereu: „Sunt oare suficient de puternică să accept toate aceste 
daruri?” 
Sir Winston Churchil spunea: „PreŃul pe care îl plătim pentru a fi mari este 
să fim responsabili”. Oare suntem întotdeauna dispuşi să plătim acest preŃ?  
Sunt foarte norocoasă pentru că am cunoscut mulŃi oameni responsabili şi 
lucrez cu multe organizaŃii responsabile. Iar Universitatea Constantin 
Brâncoveanu se numără, cu siguranŃă, printre ele. 
Am crescut împreună! 
ReŃeaua SPACE, pe care o reprezint în calitate de preşedinte, este doar cu 
doi ani mai mare decât Universitatea Constantin Brâncoveanu. În principiu, 
am crescut împreună, dar abia din anul 2002 aceasta şi-a deschis porŃile către 
colegiile şi universităŃile din Estul Europei. Sunt mândră că Vilnius College 
– University of Applied Sciences a fost prima instituŃie care a aderat la 
SPACE şi a început să implementeze o politică de internaŃionalizare.  
Universitatea Constantin Brâncoveanu a fost una din primele 
universităŃi est-europene care şi-au asumat responsabilitatea 
reprezentării interna Ńionale a învăŃământului superior din România şi a 
Ńării dumneavoastră în general.  
Trebuie să subliniez cât este de important pentru o universitate să aleagă cea 
mai potrivită persoană să o reprezinte pe plan internaŃional. De obicei, în 
organizaŃiile internaŃionale, percepŃia despre universitate şi chiar despre Ńara 
de unde aceasta provine se bazează pe acŃiunile şi pe ideile persoanei 
desemnate să o reprezinte.   
Universitatea Constantin Brâncoveanu a devenit membră a SPACE în anul 
2006. Alegerea celui mai bun reprezentant a făcut ca ambele organizaŃii – 
SPACE şi UCB – să dezvolte o relaŃie intensă de interacŃiune şi cooperare.   
Iar SPACE a dobândit un partener activ şi de încredere, preocupat constant 
de inovare şi de asigurarea calităŃii.   
În anul 2008, reŃeaua SPACE a fost invitată să organizeze conferinŃa de 
toamnă chiar aici în Piteşti, la Universitatea Constantin Brâncoveanu. 
Întâlnirea de la UCB a reuşit să spulbere toate prejudecăŃile pe care 
vest-europenii le aveau despre România.  
ParticipanŃii au fost impresionaŃi de o universitate modernă, cu o abordare 



actuală a programelor de studiu şi permanent atentă faŃă de propriii studenŃi 
şi faŃă de personalul academic şi administrativ.  
În acelaşi timp, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit acces la 
cursuri şi lucrări rezultate din diferite proiecte dezvoltate de membri ai 
SPACE, dar şi la o platformă unde îşi poate promova programele de studiu 
de business, cultura română şi România în general către alte 24 de Ńări 
europene, şi a reuşit să-şi sporească vizibilitatea pe plan internaŃional, 
atrăgând noi parteneri instituŃionali, ceea ce înseamnă noi destinaŃii unde 
studenŃii şi cadrele didactice pot efectua mobilităŃi Erasmus.      
Ca membru SPACE, Universitatea Constantin Brâncoveanu a contribuit 
activ la implementarea procesului de la Bologna şi la dezvoltarea 
învăŃământului superior din Europa. Şi noi posibilităŃi de cooperare pot fi 
create cu membrii SPACE şi cu Vilnius College – University of Applied 
Sciences sub forma programelor de studiu comune, a diplomelor duble şi 
multiple, proiectelor comune, a colaborării cu mediul de afaceri partener al 
SPACE sau a internship-urilor internaŃionale.     
Prin faptul că mi-aŃi acordat titlul de PROFESOR HONORIS CAUSA îmi 
permiteŃi să mă implic în dezvoltarea dumneavoastră viitoare.   

Este o onoare pentru mine. 
Şi, în acelaşi timp, este o responsabilitate. 
O accept cu cea mai sinceră recunoştinŃă! 

 
 


