
 
 

Invitaţie 

Să continuăm să aflăm ce înseamnă „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 

 

 Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Facultatea Management Marketing în Afaceri 

Economice Rm. Vâlcea organizează în perioada 7- 11 aprilie 2014 o serie de workshop-uri şi ateliere 

de lucru cu tema „Alege-ţi viitorul”, la care vă invităm să participaţi. 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  pentru Săptămâna”Să ştii mai multe, să fii mai bun” 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţii Descriere Data/Durata 

1. Fii antreprenor !  

Expoziţie  de primăvară 

Activitatea urmăreşte prezentarea caracteristicilor 
întreprinzătorului de succes şi identificarea la elevii 
participanţi a calităţilor necesare iniţierii şi dezvoltării 
unor afaceri. Elevii pot avea exponate cu tematică de 
primăvară. 

7 .04. 2014 
09.00- 11.00 
11.00-13.00 

2. Ce spui? Cum spui? Ce 
arăţi? Cum arăţi? 
 

Activitatea presupune o prezentare power-point a 
diverselor forme de comunicare şi realizarea de 
exerciţii care au ca obiectiv înţelegerea comunicării 
nonverbale  

07.04. 2014, 

9.00-11.00 

11.00-13.00 

3. Sănătatea înainte de 

toate. Fii conştient, nu 

dependent! 

Acţiune de educaţie sanitară şi de conştientizare a 
efectelor consumului de droguri. 

07.04. 2014, 

9.00-12.00 

4. Construieşte –ţi  viitorul!  Activitatea urmăreşte conşientizarea necesităţii 
continuării studiilor prin programe de licenţă şi/sau 
masterat.  Vor fi prezentate poveşti de succes ale 
alsolvenţilor FMMAE RM .VÂLCEA . Studenţii 
Erasmus vor vorbi despre experienţa lor în universităţi 
partenere UCB. 

8.04.2014 
09.00-11.00 

11.00 – 13.00 

5. Proces penal simulat Simularea desfăşurării unui proces penal  8.04.2014 
09.00-11.00 

11.00 – 13.00 
6. Cetăţean european în 2014 
 

Activitatea presupune realizarea unor eseuri cu tema 
propusă. Eseurile declarate câştigătoare vor fi 
publicate în „Dialog Studenţesc Brâncovenesc”. 

09.04.2014 
9.00- 12.00 



 
 

7. Paştele în Europa Activitatea are scopul de a familiariza elevii cu noţiuni 
privind Uniunea Europeană. Vor fi organizate echipe 
de elevi şi studenţi care vor crea elemente de Paşte 
reprezentative pentru o ţară U.E. 

09.04.2014 
9.00 -13.00           

 
 

 
8. Contabilitatea –o soluţie 

mereu viabilă 

Jocuri de întreprindere pentru prezentarea 
profesiei de contabil 

09.04.2014 
09.00- 11.00 
11.00-13.00 

9. Alimentaţie potrivită, stil 

de viaţă sănătos şi 

echilibrat 

Activitatea urmăreşte înţelegerea importanţei unei 
alimentaţii sănătoase, ce înseamană aceasta şi cum 
infuenţează rezultatele noastre profesionale 

10.04.2014 
09.00-11.00 

11.00 – 13.00 

10. Poetul din mine şi de 

lângă mine  

Ceainărie literară – Primăvara în literatura românească 
şi în creaţiile proprii 

10.04.2014 
09.00-12.00 

 

11. Adoptă un râu – Fii 

aproape de comunitate 

pentru tine! 

Acţiune de ecologizare a unui râu 11.04.2014, 
9.00-13.00 

12. Şahul ca o poveste Organizarea unui concurs de şah  11.04.2014, 
9.00-13.00 

 
 

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să confirmaţi participarea 

dumneavostră până la data de 30 martie 2014 la adresa de e-mail ucb_vl@yahoo.com sau la 

telefon 0724256330/ 0745991835. Vă rugăm să specificaţi activitatea la care doriţi să participaţi, 

ora, numărul de elevi şi cadrele didactice coordonatoare. 

 

          Decan, 

         Prof.univ.dr. Iuliana Ciochină 

 


