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„Am găsit aici o Universitate altfel!“
Săptămâna 2 - 6 aprilie 2012 găseşte

Universitatea Constantin Brâncoveanu
cu porţile larg deschise pentru mii de
tineri argeşeni, vâlceni, brăileni şi nu
numai, dornici să-şi contureze
perspectivele de carieră. 

La sediul din Piteşti, până la
momentul apariţiei săptămânalului

nostru, peste 1.000 de liceeni au vizitat
campusul Universităţii şi au pătruns în
tainele unor profesii de actualitate pe
piaţa muncii: manager, marketer,
auditor financiar, ofiţer bancar,
contabil, evaluator, jurist, avocat,
funcţionar public, responsabil
comunicare, jurnalist, purtător de

cuvânt, manager relaţii cu clienţii etc.
Evenimente similare au avut loc şi în
celelalte două centre ale Universităţii,
la Rm. Vâlcea, respectiv Brăila. 

Iniţiativă salutară, Săptămâna Şcoala
Altfel ne-a dat posibilitatea tuturor de a
depăşi barierele dialogului formal şi de
a interacţiona altfel. Cu acest prilej,

adresăm mulţumirile conducerii
Universităţii tuturor cadrelor didactice
şi elevilor care ne-au vizitat şi au luat
decizia de a-şi baza alegerea viitoarei
profesii pe informaţiile obţinute de la
profesori şi practicieni de renume.

Evenimentul continuă până vineri, 6
a pri lie! (continuare în pagina 4)

Hobby-urile studenţilor brâncoveni
Blogging-ul - pasi u nea
lui Pavel Ionuţ
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▼ Caravana profesiilor, la Universitatea Constantin Brâncoveanu



Stagiu de mobilitate la: Institutul Superior de
Contabilitate şi Administraţie din Porto

Domeniul: Business Studies
Perioada: octombrie 2011-martie 2012
Ce te-a determinat să alegi bursa Erasmus?
- Ideea de a avea prieteni din întreaga lume, de a

studia 5 luni într-o instituţie cu un sistem de învăţământ
total diferit de al României,  de a experimenta o nouă
cultură, un nou stil de viaţă se numară printre miile de
motive pentru care am aplicat pentru această bursă.Este
minunat să trăieşti înconjurat de oameni de diferite
naţionalităţi, să le descoperi cultura, limba, să călătoreşti
în diferite ţări, să vizitezi locuri nebănuite. 

Vorbeşte-ne despre cursuri! Cum se desfăşurau, ce
ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a plăcut?

- Sistemul portughez de învăţământ este mult mai
interactiv, profesorii sunt mult mai apropiaţi de studenţi
şi este mult mai uşor să contactezi profesorii, dacă ai
nevoie de ajutor. Facultăţile sunt mult mai bine dotate,
bibliotecile la fel, iar sistemul de consultare sau
împrumutare al cărţilor,mult mai simplu. Aveam acces
la orice laborator de informatică, iar în fiecare sală de
curs aveau videoproiector şi computer. Modul de
predare este distinct. Cursurile au fost în limba engleză
şi se bazau foarte mult pe lucrul în echipă. Se formau
grupuri de 4-6 persoane din diferite ţări: Belgia,
Lituania, Cehia, Rusia, Brazilia etc. şi toţi colaboram
pentru a face un proiect de succes. Profesorii au devenit

mai mult decât cadre didactice, au devenit prietenii
noştri. Toţi erau deschişi, prietenoşi, sensibili, oricând
pregătiţi pentru a te ajuta.  Am avut norocul de a avea şi
cursuri de portugheză, în urma cărora am învăţat limba
portugheză. Accentul se pune pe partea practică şi nu pe
cea teoretică, ceea ce reprezintă un plus faţă de ţara
noastră.

Ştiu că ai fost plecată şi pentru un stagiu de practică
Erasmus Placement, înainte de perioada studiilor.
Cum te-a ajutat?

- Stagiul de practică a fost tot la Institutul Superior de
Contabilitate şi Administraţie din Porto, ceea ce m-a
ajutat foarte mult şi la studii, deoarece ştiam deja
instituţia, o parte dintre profesori, personalul
universităţii, împreju ri mile. Am avut perioada de
acomodare aşa că, de îndată ce m-am întors la studii,nu
mai trebuia să îmi fac griji pentru nimic. Aveam deja o
mulţime de prieteni, aveam cazare, ştiam totul despre
mijloacele de transport, supermarketuri etc. Este foarte
important să ştii aceste aspecte, Portugalia fiind o ţară
complet diferită de România.

Cum a fost experienţa culturală? Povesteşte-ne
despre cultura portugheză! 

- Porto este al doilea oraş ca mărime şi importanţă
din Portugalia, o ţară frumoasă din vestul Europei. Mi-
am dorit de mulţi ani să o văd, aşa că,o dată ajunsă acolo,
am trăit la maximum tot ceea ce mi s-a întamplat.
Aşezat pe malul râului Douro şi la Oceanul Atlantic, cu

un centru vechi foarte frumos şi clădiri păstrate ca în
secolul al XVII-lea, nu ai cum să nu te îndrăgosteşti pe
loc de el şi să devină cel mai frumos loc în care ai locuit.
Aşa a fost pentru mine. Încă din prima clipă, la primul
contact vizual,m-am îndrăgostit de acest oraş. Clădirile
vechi, abundenţa de monumente, oamenii calzi şi
prietenoşi sunt doar câteva din lucrurile care m-au făcut
să iubesc oraşul. Portughezii sunt ospitalieri, înţelegători
şi în-tr-o continuă „boa vida“! Îşi păstrează cu stricteţe
tradiţiile, la fiecare sărbătoare fiind câte o manifestaţie,
îmbinând perfect tradiţia cu distracţia. 

În Vila Nova de Gaia se găsesc şi se vizitează
faimoasele wine cellars în care se păstrează Vinul de
Porto, despre care sunt sigură că toată lumea a auzit,
dacă nu chiar şi gustat. Cu un conţinut în alcool dublu
faţă de un vin normal şi un gust dulce, pe care nu-l mai
uiţi o dată ce îl bei, Vinul de Porto a devenit faimos în
toată lumea.

Prietenii mei portughezi mi-au pregătit de asemenea
şi preparate culinare delicioase, cum ar fi bacalhau şi
francesinha, iar ca desert - natas.

Ai şi călătorit? 
- Am preferat să rămân în Porto pe parcursul

experienţei Erasmus, deoarece, zilnic, oraşul îţi oferea
ceva nou.  Am vizitat împrejurimile, am participat la
multitudinea de evenimente şi petreceri organizate de
asociaţia de studenţi ESN, am fost la Carnavalul de la
Ovar. 

Cum este viaţa studenţească?
- Trebuie să profităm la maximum de viaţa de

student, deoarece este plină de neprevăzut, de lucruri şi

întâmplări menite să ne maturizeze, să ne schimbe viaţa,
mentalitatea. Mai ales dacă ai oportunitatea să fii
student „peste hotare’’. În Porto, atmosfera călduroasă şi
primitoare din timpul orelor de curs te făcea să îţi doreşti
să mergi la facultate chiar şi în timpul vacanţelor.

Zilnic ne strângeam studenţi din toate colţurile lumii,
mergeam la plajă, organizam diverse activităţi ce ne
ţineau în priză tot timpul. Am profitat de fiecare
secundă şi am fructificat fiecare oportunitate.

Care sunt cele mai plăcute amintiri din Porto?
- Un aeroport enorm şi apoi o gară impozantă şi bine

îngrijită mi-au dat certi tu di nea că mă aflu undeva unde
mă voi simţi bine. Ar fi enorm de povestit. Fiecare
detaliu, fiecare colţişor, fiecare persoană cu care am intrat
în contact, totul şi-a pus amprenta şi m-au făcut să revin
în ţară cu un bagaj de amintiri care a depăşit cu mult
limita de 20 de kg impuse de companiile aeriene. Acesta
este farmecul Erasmus-ului: îl poţi face o singură dată,
dar ai amintiri pentru o întreagă viaţă.

Ce ai învăţat în timpul celor două experienţe
Erasmus?

- Simt că m-am îmbogăţit cultural şi spiritual foarte
mult într-un timp scurt, iar situaţiile în care a trebuit să
mă descurc singură, departe de casă, într-o ţară străină,
nu au  făcut decât să mă maturizeze, să mă mai
pregătească puţin pentru viaţă.

Erasmus m-a responsabilizat. M-a învăţat să gătesc
altceva decât ochiuri, cartofi prăjiţi, paste, pizza. M-a
învăţat să folosesc mai des aragazul şi nu cuptorul cu
microunde. Mi-a arătat cum să cheltuiesc responsabil
banii - târziu, ce-i drept. Mi-a arătat cum e să stai
împreună cu alţi 3 colegi din diferite ţări, să înveţi câte
puţin din cultura fiecăruia, să ajuţi şi să fii ajutat.

O astfel de experienţă îţi schimbă viaţa în bine pentru
totdeauna.

Într-o frază, spune-ne care este cel mai mare
beneficiu al unei burse Erasmus?

- Erasmus te învaţă să fii fericit. Dacă nu ai făcut-o
până acum, aici e timpul să înveţi să faci asta. Să-ţi dai
seama de toate lucrurile care te fac să zâmbeşti, de toate
lucrurile care te încântă să le faci,indiferent cât de uşoare
sau grele ar fi, să-ţi dai seama de scopul tău în viaţă şi de
oamenii de care vrei să fii înconjurat. 

În Erasmus nu trebuie să accepţi fiţe, figuri, crize
adolescentine. Ai libertatea să faci orice. Ai libertatea să
alegi orice. Pentru că fericirea ta contează. Pentru că
timpul tău contează. Pentru că întotdeauna îţi vei aminti
de experienţa asta ca de una care ţi-a schimbat viaţa. Nu
trebuie să te gândeşti la dimensiunea timpului rămas sau
la cât de multe lucruri ai de făcut. Nu trebuie să te uiţi la
toţi oamenii care se simt deprimaţi. Trebuie să uiţi de tot
ce te face trist, leneş, morocănos. Este perfectă expresia
mult îndră gită de mine: „Carpe diem, quam minimum
credula postero” („Culege ziua de azi şi fii cât mai puţin
încrezător în viitor’’).

Pe viitor...
- Am realizat că această experienţă a făcut din mine

o altă persoană şi că niciodată nu voi mai privi lumea şi
nici Europa ca înainte. 

De acum,orizonturile mele s-au lărgit şi îmi voi cauta
un job într-o instituţie europeană.
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Pavel Ionuţ are 26 de ani şi este student al
Universitaţii Constantin Brâncoveanu,
Facultatea MMAE Brăila, anul I, programul de
studii Management. Şi-a ales această speci a li -
zare datorită planurilor sale de viitor - pro pria
afacere. Am aflat de pasiunea sa şi l-am invitat
să se autoprezinte. Sper ca experienţele sale să
inspire către exprimarea gândurilor şi
emoţiilor! 

Ştie ce vrea, ştie unde merge, îl ajutăm să
ajungă!

Vreau să am propria afacere şi să mi-o pot
administra singur. Am încredere că voi acumula
aici cunoştinţe ce mă vor ajuta în acest sens
dar… vom vedea la momentul potrivit.

Am avut si am multe pasiuni. Nu cred că are
rost să vă povestesc de cele trecute, de aceea mă
voi apleca asupra hobby-urilor prezente. Dintre
acestea, de departe, cea mai mare este cititul.
Iubesc cititul, toate cunoştinţele pe care le am şi
tot ceea ce sunt în momentul de faţă se
datorează acestei pasiuni. Cred că pasiunea mi-
a fost insuflată de mama, care, în copilărie, citea
foarte mult şi care, atunci când am învăţat să ci -
tesc, mi-a cumpărat prima carte - „Amin tirile

din copilărie” ale lui Crean gă, şi m-a încurajat
s-o citesc. Citind, am descoperit oameni
extraordinari, care au pornit de jos şi au
schimbat faţa Pă mântului prin gândirea şi prin
acţiunile lor. 

Citind, ne putem îndeplini toate visurile!
Citiţi biografiile marilor oameni ai lumii:

Mahatma Gandhi, Napoleon Bonaparte,
Benjamin Franklin şi - de curând trecutul în
istorie - Steve Jobs şi veţi descoperi calea pe
care ei au urmat-o pentru a schimba lumea.
Întotdeauna am preferat o carte bu nă în loc de
un meci de fotbal cu copiii de-o seamă sau în
loc de o întâlnire cu vreo fată, poate de aceea
prima şi sin gu ra iubire a venit destul de târziu,
pe la vârs ta de 19  ani. 

Blogging-ul… pasiunea mea
Datorită acestei pasiuni şi a celei deri vate din

aceasta, scrisul, m-am apu cat de blogging în
toamna lui 2010.

La început am privit blogging-ul ca pe o
modalitate prin intermediul căreia îmi puteam
face publice gândurile, de aceea primul blog a
fost pe o platformă gratis.

După câteva luni de scris pe un blog gratuit

şi după ce mi-am dat seama că vreau să trec la
următorul nivel, mi-am cum părat propriul
domeniu, pavelionut.eu, şi un pachet de hosting
şi aşa a început drumul meu în mediul online
românesc.

N-a fost uşor şi nici acum nu este, com petiţia
este foarte acerbă, adversarii sunt foarte buni,
iar pentru a supra vie ţui într-un mediu atât de
dinamic, tre bu ie să vii în fiecare zi cu articole
proas pete şi interesante. Dacă la început
foloseam blogul doar pentru a prezenta lumii
poeziile şi amintirile copilăriei mele, mai târziu
am început să scriu despre Brăila, despre lumea
înconjurătoare şi despre lucrurile care mi-au
plăcut mai mult sau mai puţin.

Subiectele alese sunt, după cum spu neam şi
mai sus, din diferite domenii, da că am văzut sau
auzit ceva ce mi-a plăcut am scris despre acel
„ceva”, dacă am aflat vreun lucru care m-a lăsat
„mască”, nu am ezitat să-mi exprim opinia. Am
participat şi particip la diferite evenimente,
proiecte şi campanii. 

Proiect - promovarea Brăilei
De curând am demarat, în parte ne riat cu

Nokia, un proiect local prin in ter mediul căruia
vreau să prezint lumii în tregi fotografii cu
monumentele isto ri ce, culturale şi arhitecturale

ale Brăilei. 
Proiectul se numeşte „Brăila văzută prin

obiectivul unui N8” şi aduce Brăila în mediul
online, şi nu numai. Nu vă ofer mai multe
detalii, vă las să le desco pe riţi singuri pe
parcursul apariţiei lor pe blog.

Satisfacţiile blogging-ului
Blogul mi-a adus atât satisfacţii ma te riale, cât

şi nemateriale. Prin inter me diul blogului am
cunoscut multe per soane minunate, am
călătorit şi am aflat lucruri interesante, mi-am
dezvoltat cul tura generală şi reţeaua de cunoş -
tin ţe (prieteni). De curând am împlinit un an
de când am colţul meu de online; de când, în
fie ca re zi, am scris cel puţin un articol şi de
când bogul pavelionut.eu este una dintre
preocupările mele principale.

Am primit cu bucurie invitaţia de a mă
autoprezenta pentru ziarul universităţii şi sper
din toată inima să vă fi făcut plăcere să-mi citiţi
gândurile. 

Motto-ul succesului! 
Nu uitaţi: „Atâta vreme cât credeţi cu tărie în

ceea ce faceţi, nu aveţi de ce să vă temeţi: fericirea
şi succesul vor f i de partea voastră”. ( P a v e l
Ionuţ)

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

Erasmus te învaţă să fii fericit!

▼ Generaţia Erasmus

Denisa Dinu, anul III, Finanţe şi Bănci 

� Denisa, pe podul Luis I, deasupra în Ribeira do
Douro

Hobby-urile studenţilor brâncoveni
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Cine: Ministerul Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş

Ce: Deschiderea festivă a

Olimpiadei Naţionale de Limbă,
Comunicare şi Literatură
Română, Piteşti 2012

Unde: Aula Magna a

Universităţii Constantin
Brâncoveanu

Când: Duminică, 1 aprilie

Cum: În prezenţa a numeroase

personalităţi culturale,
administrative şi politice precum
ÎPS Calinic, Arhiepiscop al
Argeşului şi Muscelului, senatorul
Mircea Andrei, vicepreşedintele
CJ Argeş, Florin Tecău,
inspectorul şcolar general Dragoş
Dinculescu, primarul
municipiului Piteşti Tudor
Pendiuc, rectorul Universităţii
Constantin Brâncoveanu, prof.
univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul
Universităţii din Piteşti prof. univ.
dr. Ionel Didea. Evenimentul a

fost moderat de Tudorel Popescu,
coordonatorul Biroului de Relaţii
Internaţionale al Universităţii
Constantin Brâncoveanu. 

Elevii din toată ţara şi
profesorii lor au primit un „Bine
aţi venit!” călduros din partea
autorităţilor locale, au ascultat
plini de entuziasm pildele şi
sfaturile ÎPS Calinic, fiecare
dintre ei sperând ca urările de
succes şi inspiraţie să se
adeverească şi să fie printre
premianţii care astăzi îşi vor

primi diplomele în cadrul

ceremoniei laureaţilor. 

Participanţii din alte judeţe au

putut afla duminică mai multe

despre oraşul şi judeţul care îi

găzduiesc, prin intermediul unui

film de prezentare şi prin cântece

şi dansuri populare specifice

regiunii, interpretate de elevii

Liceului de Artă „Dinu Lipatti” şi

de tinerii de la Palatul Copiilor

Piteşti.

Olimpiada naţională de limbă,
comunicare şi literatură

română a luat startul la UCB!

Fă parte din
generaţia
Erasmus!

Selecţia pentru
bursele din anul

universitar 
2012 - 2013 

se apropie!
I n f o r m a ţ i i

s u p l i m e n ta r e ,  
l a  B i r o u l  d e  R e l a ţ i i

I n te r n a ţ i o n a l e  -  
C o r p  C  

s a u  l a  te l e f o n
0 2 4 8 . 6 1 . 0 0 . 8 8

Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila a

fost bucuroasă să participe atât în calitate de gazdă,

cât şi activ, la un eveniment binevenit în rândul

tinerilor de pretutindeni. Miercuri, 28 martie 2012,

a avut loc cea de-a doua ediţie a concursului

EU_RO_TIN, desfăşurat în cadrul proiectului

EVS - Enjoy the Volunteer Spirit, derulat de

ANMRF Louis Pasteur - Club Voltin Brăila.

Alături de noi am avut plăcerea de a-i avea parteneri

pe cei de la Centrul Europe Direct Brăila şi Şcoala

Populară de Arte Vespasian Lungu.

Evenimentul a reunit tineri de la cele mai

importante instituţii de învăţământ, finalişti în urma

selecţiei creaţiilor trimise până pe 25 martie, selecţie

care a fost realizată de voluntarii proiectului EVS

Enjoy: Dragomir Balaktchiev - Bulgaria, Soraya

Andrade - Portugalia, Beatrice Brugia - Italia şsi

Mariell Raisma – Estonia, împreună cu mentorul

coordonator - Patricia Dincă.

Concursul s-a dorit un răspuns la întrebarea: Ce

face din România parte a Uniunii Europene? Iar
tinerii participanţi, cu vârste între 15 şi 22 de ani, au
răspuns prin lucrări sub formă de eseuri, prezentări
PPT, poezii, desene şi fotografii.

Juriul format dinPatricia Dincă, mentor în cadrul
ANMRF Louis Pasteur, preşedinte, şi membrii:
prof. Anca Ispas - Liceul Teoretic Nicolae Iorga
Brăila, Adriana Marchidanu - coordonatoarea
centrului Europe Direct, prof. Radu Cristian -
Şcoala Populară de Arte Vespasian Lungu, lect. univ.
dr. Gica Culiţă - Universitatea Constantin
Brâncoveanu şi Mirela Sârbu - mentor în cadrul
ANMRF Louis Pasteur, a avut o sarcină dificilă
date fiind abordările diferite şi originale prin care
tinerii participanţi au ales să răspundă temei
concursului. 

În final, s-au acordat următoarele premii: locul I -
Ecaterina Damian, Colegiul Naţional Gheorghe
M. Murgoci, care a ţinut un scurt speech despre
nuanţele de alb şi negru ale României în Uniunea
Europeană, locul II - echipa formată din Adriana
Toma şi Vlad Graur, studenţi ai universităţii noastre,
cu o prezentare PPT despre experienţa Erasmus pe
care au trăit-o în Portugalia, locul III - Emilia
Neculai, ce a prezentat eseul O nouă identitate”.

S-au acordat şi trei premii speciale: Ştefan Cătălin
Bucur, student al Facultăţii de Mecanică,
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, ce a fost
singurul concurent prezent cu două lucrări, eseul
România în U.E. - între provocări şi realitate, şi

desenul România - o hartă deschisă către Europa;

Elena Iacomi, elevă a liceului Pedagogic Brăila, ce a

prezentat eseul Nu mă simt stigmatizat că sunt
român; Cristian Miller, elev al Liceului Teoretic

Nicolae Iorga, ce a interacţionat în mod ingenios cu

juriul şi cu audienţa prezentă în sală prin PPT-ul

România - ţară europeană.

Ne-am bucurat să avem şi cu această ocazie în

mijlocul nostru tineri din liceele brăilene, pe care îi

aşteptăm ca viitori studenţi la fel de implicaţi şi, de

ce nu, dornici de experienţe unice, precum cea

oferită de noi prin intermediul celor peste o sută de

stagii de practică şi burse în străinătate. 

Felicitări tuturor participanţilor!

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

CONCURSUL EU_RO_TIN - MÂNDRIA APARTENENŢEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
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„Am găsit aici o Universitate altfel!“

Un scurt shooting înainte de începerea evenimentului

Curioşi să afle cât mai multe despre profesiile prezentate sau despre... cât de bine au ieşit în poză!

Un moderator cu schepsis

Primul pit stop - prezentarea Campus Communications

Conf. univ. dr. Mihaela Asandei, decan al Facultăţii de
Ma na gement Marketing în Afaceri Economice, vorbeşte
des pre oportunităţile de carieră oferite de programele de
studiu ale FMMAE

Conf. univ. dr. Sebastian Ene, prorector al
UCB, prezintă profesiile din lumea
finanţelor, a băncilor şi a contabilităţii

În drum spre...

... spaţioasa şi colorata bibliotecăConf. univ. dr. Tudor Pendiuc, primarul municipiului
Piteşti şi cadru universitar la UCB, ştie cel mai bine ce vor
face absolvenţii de Administraţie publică

Conf. univ. dr. Nicolae Grădinaru,
directorul Departa men tului de Ştiinţe
Administra tive, Juridice şi ale Comunicării,
îi sfătuieşte pe elevi să ia în serios profesiile
din aria de specializare a Dreptului 

Lect. univ. dr. Cristina Munteanu, director Antena 1 Piteşti
şi cadru universitar la UCB, prezintă oportunităţile de carieră
ce se adresează „creativilor“ - cele din domeniul Jurnalismului şi
ale Comunicării şi relaţiilor publice

La f inal, o pauză binemeritată la Zebrano Cafe!Cea mai zâmbitoare echipă de organizare

Studenţii Erasmus le-au povestit elevilor
despre altfel de experienţe - mobi lită ţi le de
stu diu şi de practică în Europa oferite de UCB

Şi profesorii sunt altfel pe parcursul acestei
săptămâni
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