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Deºi cele trei manifestãri care au

avut loc în aceeaºi zi, pe 3 octombrie
a.c., au prezentat aspecte nuanþat
diferite, în esenþã, au fost subliniate ºi
o serie de elemente comune pentru
Universitatea „Constantin

Brâncoveanu”.

Grad ridicat de încredere
ridicat din partea Agenþiei
Române de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul
Superior 

Astfel, au fost cât se poate de
tonifiante pentru întreaga asistenþã
ºi, în special, pentru bobocii care
participau pentru prima datã la o
activitate în cadrul universitãþii pe
care au ales-o, sublinierea succesului
remarcabil pe care  Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” l-a obþinut
în anul universitar 2010-2011 prin
obþinerea calificativului „Grad de
încredere ridicat”  care constituie
calificativul maxim acordat de
Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Superior,
precum ºi în cadrul acþiunii de
ierarhizare a programelor de studii
din învãþãmântul superior de cãtre
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

Performanþe ridicate la
examenele de licenþã ºi
dizertaþie

Au fost subliniate ºi alte succese,
printre care rezultatele foarte bune
obþinute de studenþii universitãþii la

examenele de licenþã ºi în cadrul
susþinerii disertaþiei la masterat.
Trebuie remarcat cã aceste examene
au fost organizate în mod
descentralizat în toate cele trei oraºe
în care au existat programe de
învãþãmânt acreditate ºi, de
asemenea, meritã sã fie amintit cã
universitatea noastrã a fost solicitatã
ºi de alte instituþii de învãþãmânt
superior pentru a le organiza
examenele de finalizare a studiilor.
Acest ultim fapt relevã odatã în plus
prestigiul consolidat al Universitãþii
„Constantin Brâncoveanu” ca urmare
a eforturilor depuse pe parcursul celor
20 de ani de existenþã de cãtre cadrele
didactice, ceilalþi specialiºti din
diferite compartimente funcþionale ºi,
nu în ultimul rând, de cãtre studenþii
la învãþãmântul de licenþã ºi cel de
masterat. 

Recunoaºtere pe plan
internaþional

O trãsãturã notabilã care
caracterizeQþãrile membre ale UE,
precum ºi din alte þãri ca SUA, Rusia
etc. Cadre didactice ºi studenþi din
aceste þãri au fost prezente în
Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” ºi au plecat cu o
impresie deosebitã, iar o serie de
cadre didactice ºi numeroºi studenþi

din Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” au fãcut o figurã
frumoasã în instituþiile de învãþãmânt
din þãrile menþionate. Este evident cã
facultãþile Universitãþii „Constantin
Brâncoveanu” au o deschidere din ce
în ce mai largã ºi o recunoaºtere pe
plan internaþional. 

Potenþial ridicat pentru
cercetarea ºtiinþificã

A fost remarcatã ºi activitatea de
cercetare ºtiinþificã desfãºuratã de
cadre didactice ºi studenþi,
concretizatã în tratate ºi alte lucrãri
de referinþã, în teze de doctorat care
au confirmat valoarea tinerilor noºtri
colegi în lucrãri de masterat ºi de
licenþã valoroase, unele dintre ele
având un pronunþat grad de
originalitate, precum ºi în lucrãri
contractate cu diferite instituþii ºi
întreprinderi. Totodatã, s-a subliniat
necesitatea intensificãrii preocupãrilor
atât din partea structurilor
manageriale, cât ºi a celorlalþi
salariaþi, precum ºi al studenþilor, mai
ales, a celor de la învãþãmântul de
masterat pentru valorificarea
superioarã a potenþialului de
cercetare ºtiinþificã. 

Vivat, creascat, floreat!
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Rectorul

Universitãþii Constantin Brâncoveanu

ªi premianþii
sunt…
În cadrul festivitãþii de
deschidere a noului an
universitar, cei mai buni
studenþi au fost premiaþi de
cãtre Senatul Universitãþii
pentru rezultatele deosebite
obþinute în anul anterior. La
UCB Piteºti, alãturi de cele 59
de Premii I înmânate în Aula
Magna, au mai fost acordate 45
de Premii II, 38 de Premii III ºi
35 de Menþiuni. Iatã lista celor
mai buni studenþi!
Facultatea de Management Marketing

în Afaceri Economice Piteºti

Specializarea Management
Florentina Loloþ, anul I 
Gheorghe Moraru, anul I
Velica Prodana, anul I
Valeria Iuliana Scãrlãtescu, anul II
Alexandru Dumitru, anul II
Carmen Cristina Caraghiozov, anul III
Cristian Daniel Moþoc, anul III
Attila-Csaba Torok, anul III
Alexandru Ion, anul III
Daniela Gojgãrea, anul III
Mihaela Marin, anul III
Claudia Petrescu, anul III
Specializarea Marketing
Claudiu Laitã, anul I
Andreea Georgiana Pãtraºcu, anul II
Ioana Roxana Ursache, anul II
ªtefan Florin Radu, anul III
Specializarea Afaceri Internaþionale
Livia – Alina Despa, anul I
Andreea Mincã, anul III
Specializarea Economia comerþului,
turismului ºi serviciilor 
Mirela – Ioana Manea, anul I

Florina – Alexandra Ruse, anul I
Specializarea Administrarea Afacerilor
Daniela Rãducu, anul III
Cãtãlina Rizea, anul III
Facultatea de Finanþe – Contabilitate
Piteºti
Specializarea Finanþe – Bãnci
Andreea Diana Bratu, anul I
Denisa Andreea Constantinescu, anul II
Elena Cãlinescu, anul III
Mãdãlina Cristina Molnar, anul III 
Gabriela Rîpanu, anul III
Specializarea Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune
Denisa – Ionela Aspru, anul I
Andreea – Ioana Gheorghe, anul I
Cãtãlina – Andreea Stan, anul I
Andra – Mihaela Stan, anul I
Alexandru George Glica, anul I
Mariana Toma, anul I
Georgeta Carmen Alecu, anul II
Mihaela Ilie, anul II
Maria Luca, anul II
Ionela Carmen Radu, anul II
Cora Vanda Cîrstea, anul III
Otilia Vlaicu, anul III
Facultatea de ªtiinþe Juridice,
Administrative ºi ale Comunicãrii
Piteºti
Specializarea Jurnalism
Livia – Florentina Neacºa, anul I
Andreea ªerban, anul II
Sînziana Rusalia Anca, anul III
Specializarea Comunicare ºi Relaþii
Publice
Rodica Elena Chiþu, anul I
Ana Crenguþa Petre, anul II
Mãdãlina Andreea Þicu, anul III
Specializarea Administraþie Publicã 
Mironiþa Denisa Þîrcu, anul I
Felicia Costescu, anul II
ªtefan Cãtãlin Dicuþ, anul III
Specializarea Drept

Florina Valentina Grigore, anul I
Laura Petculescu, anul I
Monica Petre, anul I
Graþiela Alexandra Huþanu, anul II
Marius Florin Solomon, anul II
Camelia Iulia Dobre, anul III
Eleonora Luiza Ion, anul III
Cãtãlina Pãun, anul IV
Specializarea Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene
Carmen Andreea Joiþã, anul I
Mihaela Luminiþa Ioniþã, anul II
Ioana Mãdãlina Comãneci, anul III

Douãzeci dintre aceºtia,
adevãraþi performeri,
majoritatea încheind anul
universitar 2010 – 2011 cu
medii de 10, au primit din
partea BRD – Société
Générale un premiu special
ºi o bursã în valoare de 200
de lei. Ei sunt:
Denisa – Ionela Aspru, anul I,

specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune
Andreea – Ioana Gheorghe, anul I,
specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune
Cãtãlina – Andreea Stan, anul I,
specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune
Andra – Mihaela Stan, anul I,
specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune
Georgeta Carmen Alecu, anul II,
specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune
Denisa Andreea Constantinescu, anul II,
specializarea Finanþe-Bãnci
Cora Vanda Cîrstea, anul III,
specializarea Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune

Claudiu Laitã, anul I, specializarea

Marketing

Livia – Alina Despa, anul I,

specializarea Afaceri Internaþionale

Mirela – Ioana Manea, anul I,

specializarea Economia comerþului,

turismului ºi serviciilor

Florina – Alexandra Ruse, anul I,

specializarea Economia comerþului,

turismului ºi serviciilor

Valeria Iuliana Scãrlãtescu, anul II,

specializarea Management

Andreea Georgiana Pãtraºcu, anul II,

specializarea Marketing

Ioana Roxana Ursache, anul II,

specializarea Marketing

Livia – Florentina Neacºa, anul I,

specializarea Jurnalism

Rodica Elena Chiþu, anul I,

specializarea Comunicare ºi Relaþii

Publice

Florina Valentina Grigore, anul I,

specializarea Drept

Laura Petculescu, anul I, specializarea

Drept

Monica Petre, anul I, specializarea

Drept

Felicia Costescu, anul II, specializarea

Administraþie Publicã

Sã privim cu încredere viitorul
Universitãþii Constantin Brâncoveanu!

Liliana Ioniþescu,

director Clientelã

Retail, BRD – Groupe

Société Générale 
„Îmi face plãcere sã mã aflu

astãzi împreunã cu dumnea-
voastrã la acest eveniment
emoþionant. BRD – Société
Générale colaboreazã în mod
tradiþional cu mediul uni-
versitar, remarcându-se în
special prin implicarea în
proiecte având drept obiectiv
dezvoltarea competenþelor
tinerei generaþii. Suntem
prezenþi prin specialiºtii ºi
managerii bãncii la confe-
rinþe, la cursuri ºi seminarii,
oferim stagii de practicã ºi
tradiþionalele burse BRD. 

Le doresc studenþilor
Universitãþii Constantin
Brâncoveanu ºi cadrelor
universitare un an cât mai
bun ºi vã mulþumesc pentru
amabila dvs. atenþie”. 


