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16 mai: Partenerii
internaþionali salutã
20 de ani de
învãþãmânt superior
la Universitatea
Constantin
Brâncoveanu

Universitatea Constantin
Brâncoveanu a primit vizita dlui
Fernando Flávio Ferreira, preºedintele
ESEIG – ªcoala Superioarã de Studii
Industriale ºi Gestiune, parte a
Institutului Politehnic din Porto, unul
dintre cei 28 de parteneri europeni ai
UCB, ºi a Fernandei Ferreira, profesor
în cadrul aceleiaºi ºcoli. Aceºtia au
avut astfel prilejul sã cunoascã mai
bine Universitatea, sã ia contact direct
cu mediul academic ºi cu atmosfera
universitarã de aici, sã viziteze
campusul, dar ºi sã afle moduri noi
de cooperare între cele douã instituþii
partenere. 

Dl Fernando Flávio Ferreira, aflat
pentru a doua oarã la UCB, unde a
mai fost prezent anul trecut pentru un
stagiu de predare, ne-a mãrturisit cã
este oricând bucuros sã revinã aici,
pentru cã „mã simt foarte bine la
Universitatea Constantin
Brâncoveanu, printre studenþi curioºi,
dornici sã înveþe, ºi într-un campus
unde nu îþi lipseºte nimic”.

17, 18, 19 mai: 

Elevii piteºteni 
ne-au fost aproape!

Marþi, miercuri ºi joi, elevii claselor
a XII-a ai Colegiului Economic „Maria
Teiuleanu”, ai Colegiilor Naþionale
„Ion C. Brãtianu”, „Zinca Golescu” ºi
„Alexandru Odobescu” ºi ai Liceelor
Teoretice „Ion Barbu” ºi „Ion
Cantacuzino” din Piteºti, precum ºi ai
Liceului Teoretic din Costeºti au intrat
pe porþile deschise ale Universitãþii
Constantin Brâncoveanu pentru a afla
cum este sã fii student brâncovean.
Timp de câteva ore, au vizitat sãlile de
curs ºi seminar, biblioteca ºi sala de

lecturã, rezidenþa studenþeascã, Aula
Magna, dar ºi cafeneaua Zebrano, ºi
au luat la cunoºtinþã oferta
educaþionalã pentru anul universitar
2011-2012, precum ºi facilitãþile de
care beneficiazã în calitate de studenþi
ai universitãþii noastre. Mai mult, ei
au putut afla despre numeroasele
oferte de burse în strãinãtate ºi au
interacþionat cu foºti bursieri, veniþi
special pentru a le prezenta multiplele
avantaje pe care le are un stagiu de
studiu în strãinãtate. Aceºtia din urmã
au povestit experienþele lor Erasmus
în þãri precum Danemarca, Portugalia
ºi Franþa ºi i-au sfãtuit pe viitori
studenþi sã nu rateze o astfel de
oportunitate, atât de importantã
pentru dezvoltarea lor personalã ºi
profesionalã. 

Despre avantajele stagiilor
internaþionale de studii sau de
practicã le-au vorbit elevilor prezenþi
ºi Christophe Crabot, director al
Departamentului de Relaþii
Internaþionale al ªcolii Superioare de
Comerþ din Amiens ºi în special
invitatul de onoare al UCB, prof.
Danute Rasimaviciene, preºedintele
SPACE (European Network for
Business Studies and Languages),
Decan al Facultãþii de Managementul
afacerilor la Vilnius College –
University of Applied Sciences.   

Christophe Crabot, despre
avantajele stagiilor

internaþionale:
„ªcoala de Comerþ Superior din

Amiens ºi universitatea dvs.
coopereazã în acest moment în ceea
ce priveºte mobilitãþile de studenþi în
cadrul programului Erasmus, dar, cu
ocazia acestei vizite, am vorbit cu dl
Popescu, coordonatorul
Departamentului de Relaþii
Internaþionale de la UCB, despre
posibilitatea creãrii unei double
diploma. Acest lucru ar însemna cã
studenþii vor studia la ªcoala de
Comerþ timp de un an, iar la
absolvirea studiilor vor primi o
diplomã atât din partea UCB, cât ºi a
ªcolii de Comerþ, iar avantajele
pentru studenþi ar fi ºi mai mari.

ªcoala de Comerþ primeºte în
fiecare an în jur de 150-200 de
studenþi internaþionali care provin, cel
puþin anul acesta, din peste 23 de þãri
diferite din America de Sud ºi de
Nord, din Asia ºi din Europa, deci
studenþii brâncoveni care vor alege
ªcoala de Comerþ pentru o mobilitate
Erasmus nu vor descoperi doar
Franþa ºi cultura francezã, ci ºi
oameni sosiþi de pretutindeni din
lume. 

Trãiþi internaþional!
Pentru cei care nu vorbesc limba

francezã foarte bine ºi se descurcã
mai bine în englezã, ªcoala de
Comerþ este idealã tocmai pentru
faptul cã aici avem programe de
studiu cu predare în limba englezã.
Deci mitul cã în Franþa se vorbeºte ºi
se studiazã numai în francezã nu mai
este valabil!

Cei care ar dori sã vinã în Amiens
ºi au nevoie de mai multe argumente,
ar trebui sã ºtie cã oraºul se aflã la o
orã de mers cu trenul de Paris, deci
pot oricând merge sã-l viziteze, ºcoala
este situatã în centrul Amiens-ului,
lângã masiva catedralã goticã ºi la
doar 10 minute distanþã de rezidenþa
studenþeascã. De asemenea, este un
oraº foarte sigur, unde te poþi bucura
oricând de avantajele unui oraº ca
Parisul fãrã sã fie nevoie sã cheltuieºti
pe mãsura vieþii în Paris. La 40 de
minute de Amiens, se aflã ºi
aeroportul destinat curselor low-cost
de unde pot zbura în toatã Europa la
preþuri pe mãsura veniturilor lor
studenþeºti. 

Pot spune cã este o universitate la
fel de primitoare ca ºi universitatea
dvs., unde m-am simþit binevenit din
primul moment ºi unde oamenii pe
care i-am întâlnit sunt foarte deschiºi.
Acest lucru este foarte important
pentru o universitate internaþionalã,
ce funcþioneazã în satul global actual. 

De aceea, studenþii trebuie neapãrat
sã treacã printr-o experienþã
internaþionalã pentru cã vor învãþa sã
fie adaptabili, dar ºi sã transforme
diferenþele dintre oameni, þãri ºi
culturi din realitãþi generatoare de
conflict în motive de promovare a
pãcii. Deci, trãiþi internaþional!”.

17 mai: Simpozion
ºtiinþific cu
participare
internaþionalã

Catedra de ªtiinþe Juridice,
Administrative ºi Asistenþã socialã de
la Universitatea Constantin
Brâncoveanu, alãturi de Consiliul
Judeþean Argeº ºi Primãria
municipiului Piteºti au organizat
marþi, 17 mai, a doua ediþie a

simpozionului dedicat domeniului
administraþiei publice ce a avut anul
acesta ca temã Statul de drept ºi
Administraþia publicã. Avându-i în
prezidiu pe prof. univ. dr. Alexandru
Puiu, Rectorul Universitãþii
Constantin Brâncoveanu, pe Simona
Bucura Oprescu, vicepreºedinte al CJ
Argeº ºi pe Tudor Pendiuc, primarul
municipiului Piteºti, simpozionul cu
participare internaþionalã a fost
moderat de prof. univ. dr. Radu

Pârvu, Decanul Facultãþii de ªtiinþe
Juridice, Administrative ºi ale
Comunicãrii de la UCB. Participanþii,
cadre didactice brâncovene, dar ºi de
la Universitatea din Bucureºti ºi din
cadrul facultãþilor de Drept din
Constanþa ºi Craiova ale Universitãþii
Spiru Haret, funcþionari publici din
cele douã instituþii publice
organizatoare, juriºti ºi reprezentanþi
ai unor instituþii precum Avocatul
Poporului ºi Institutul Naþional al
Magistraturii, au dezbãtut aspecte
precum rolul parteneriatelor pentru
administraþia publicã localã, rolul
consiliilor judeþene în coordonarea
autoritãþilor publice, raportul
administraþiei publice cu mediul
social, regimul juridic al
parteneriatului public-privat sau
salarizarea funcþionarului public.   

20 mai: Sesiunea
Cercetãrii ªtiinþifice
Studenþeºti, ediþia 
a XIX-a

Ziua aniversarã a 20 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii Constantin
Brâncoveanu a debutat cu ediþia a
XIX-a a Sesiunii Anuale a Cercetãrii

ªtiinþifice Studenþeºti – etapa pe
universitate. Cele mai bune lucrãri de
cercetare de la fazele locale desfãºurate
la Piteºti, Rm. Vâlcea ºi Brãila la
sfârºitul lunii aprilie au concurat între
ele în cadrul a ºase secþiuni: Economie
mondialã. Microeconomie ºi
macroeconomie, Management,
Marketing ºi Tehnici de afaceri,
Finanþe – Bãnci – Contabilitate, Drept
ºi Administraþie publicã, Jurnalism ºi
Comunicare socialã, Comunicare în
limba englezã. Studenþii nu s-au
duelat doar între ei, ci au primit
concurenþã ºi din partea elevilor
Colegiului Economic „Maria
Teiuleanu” din Piteºti ºi ai Liceului
Teoretic Costeºti, celor mai buni dintre
ei fiindu-le acordate premii speciale.
Sesiunea a fost deschisã în Aula
Magna de prof. univ. dr. Ovidiu Puiu,
Prorector al UCB, alãturi de prof.
Danute Rasimaviciene, preºedintele
SPACE ºi Decan la Facultatea de
Managementul afacerilor din cadrul
Vilnius College – University of
Applied Sciences, ºi de Alexandra
Albuqueque, coordonator al
Departamentului de Relaþii
Internaþionale, ISCAP – Institutul
Politehnic din Porto. Invitatele din
Lituania ºi Portugalia au fãcut parte ºi
din juriul secþiunii de Comunicare în
limba englezã. Din cele 75 de proiecte
participante, 11 au primit premiul I, 12
– premiul II, 11 – premiul III, fiind
acordate 10 premii speciale.
Festivitatea de premiere a

câºtigãtorilor a avut loc în cadrul
evenimentului aniversar desfãºurat în
Aula Magna începând cu ora 17.00, cei
mai buni fiind astfel felicitaþi la scenã
deschisã de toate personalitãþile
prezente.  

Calendarul sãptãmânii aniversare 
la Universitatea Constantin Brâncoveanu


