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▼ Proiectul internaţional All together for a better world, la Universitatea Constantin Brâncoveanu

Tineri pentru tineri
vederea consolidării coeziunii sociale în
Uniunea Europeană, precum şi cooperarea
europeană în domeniul tineretului.
Partenere în proiect sunt patru organizaţii
non-profit din Italia – CEISE Palermo,
Ungaria – Youngsters of Sata Association,
Turcia – Bolu - Milli Egitim Mudurlugu şi
Bulgaria – Know and Can Association.
Fiecare organizaţie este reprezentată de o
echipă formată din 6 membri – tineri cu vârste
cuprinse între 14 şi 25 de ani şi un team
leader, reprezentant oficial al asociaţiei

Erasmus mi-a oferit
posibilitatea să descopăr
lucruri la care doar visam!
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partenere.
Pe parcursul întregii săptămâni, echipe
mixte de tineri din cele cinci ţări vor participa
la workshop-uri şi discuţii axate pe ideea de
incluziune socială, precum: Solidaritate şi
incluziune socială prin voluntariat: cum pot
contribui tinerii la o lume mai bună, în care toţi
copiii să aibă şanse egale, Soluţii pentru
schimbarea atitudinii oamenilor faţă de copiii
defavorizaţi şi vor prezenta exemple de bună
practică ale organizaţiei/din regiunea/ţara de
unde vin. Nici partea de schimb cultural nu

Eveniment UCB Brăila

Cariera mea viitorul meu

este neglijată, în fiecare seară fiind o seară
culturală organizată de fiecare ţară.
În programul proiectului este inclusă şi o
vizită de lucru la Centrul de copii „Sf.
Constantin şi Elena” din Piteşti, unde
participanţii vor dona cărţi, albume, pliante de
prezentare cu ţările, regiunile, municipalităţile
participante în proiect, prin care îşi doresc ca
tinerii vizitaţi să afle cunoştinţe noi despre
ţările europene şi să aibă o amintire plăcută de
pe urma interacţiunii cu tineri europeni de
vârsta lor.
(continuare în pagina 3)
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Cine: Asociaţia Youth&Future Piteşti
Ce: Proiectul All together for a better world,
proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
programul „Tineret în Acţiune”
Când: În perioada 21 - 29 aprilie
Unde:
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu
Cum: Proiectul beneficiază de participarea a
36 de tineri din Turcia, Bulgaria, Italia,
Ungaria şi România şi are ca scop promovarea
cetăţeniei europene active a tinerilor,
susţinerea ideii de solidaritate şi toleranţă în
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▼ Generaţia Erasmus
Erasmus. Am legat prietenii, am descoperit noi
stiluri de viaţă, noi obiceiuri, comportamente, miam îmbogăţit experienţa culturală, dar şi pe cea
profesională. Pentru mine, experienţa Erasmus a
fost şi va rămâne cea mai frumoasă perioadă de
până acum.

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

Erasmus mi-a oferit
posibilitatea să descopăr
lucruri la care doar visam!
Valentin Florin Ştefan, anul III,
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Stagiu de mobilitate: Escola Superior de Estudos
Industriais e de Gestão - ESEIG, Porto, Portugalia
Domeniul: Turism, catering şi management
hotelier
Perioada: octombrie 2011 – martie 2012

Ce te-a determinat să alegi bursa Erasmus?
- Curiozitatea. Eram dornic să descopăr un nou
sistem de învăţământ, să trăiesc într-o atmosferă
internaţională, să îmi fac prieteni noi, să călătoresc,
să descopăr lucruri şi locuri noi, să deprind o
experienţă internaţională, să practic limbile engleză
şi spaniolă şi, totodată, să studiez limba şi cultura
portugheză. Pe lângă aceste lucruri, doream să
studiez prin practică. Studiind managementul
hotelier, totul era practic, un lucru care m-a încântat
şi totodată m-a ambiţionat. Era tot ce îmi doream
şi am reuşit.

Vorbeşte-ne despre cursuri! Cum se

Oraşul 20.20

desfăşurau, ce ţi-a plăcut şi ce nu ţi-a plăcut?
- Cursurile erau predate în limba portugheză, un
lucru extraordinar pentru mine, deoarece puteam să
învăţ şi să mă adaptez repede situaţiilor, în acelaşi
timp puteam să şi comunic, să schimb idei cu ceilalţi
studenţi internaţionali, dar în primul rând cu
studenţii portughezi. Pot să vă spun că modul de
predare este unul extraordinar, cu prezentări
practice din partea profesorilor şi a studenţilor, un
mod interactiv si totodată util. Trebuia să fii inventiv
şi creativ. Cursurile aveau o durată de 2 ore, timp în
care nu te plictiseai deloc. Pentru mine, toate aceste
elemente au contribuit la îmbunătăţirea modului de
a învăţa, de a mă adapta diferitelor situaţii, de a-mi
schimba modul de abordare şi percepere. Pe durata
primului semestru de studiu, au avut loc diferite
evenimente la care am luat parte, am lucrat şi
colaborat cu studenţii portughezi şi cu studenţii

prezentaţi sufletul oraşului
vostru, aşa cum este el la ora
actuală şi să îi imaginaţi
dezvoltarea în anul 2020!
Lucrând individual, sau în
echipe de maximum 3 membri,
misiunea voastră este să realizaţi
un video între 2 şi 4 minute, în
care să prezentaţi sufletul
oraşului, acea zonă urbană care
joacă un rol important în oraş.

Oraşul 20.20 - un proiect
Siemens

Ce este Oraşul 20.20?
Oraşul 20.20 este un concurs
de dezvoltare urbană, adresat
vouă,
studenţilor
şi
masteranzilor. Obiectivul este să

Premisa noastră este că
oamenii şi comunitatea stau la
baza
planificării
urbane!
Proiectele de regenerare urbană
trebuie să plece de la acele
locuri-cheie din oraş - fie că e
vorba de parcuri, o fântână, un
monument - care îndeplinesc

- Da, este adevărat. Am plecat prima dată cu
Erasmus Placement, la Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto - ISCAP,
prima mea experienţă internaţională. A fost
începutul unui drum presărat numai cu bucurie, cu
momente unice, dar în primul rând a contribuit
decisiv la crearea unei baze solide de cunostinţe, mia redat o imagine generală a mediului internaţional,
a modului de comunicare între diferite culturi,
diferite mentalităţi. Pe durata mobilităţii Erasmus
Placement, am locuit într-o casă alături de peste 20
de studenţi internaţionali, o senzaţie şi un moment
unic din punct de vedere intercultural. Aici am
putut comunica şi exersa limba engleză, limba
spaniola cât şi pe cea portugheză, dar în acelaşi timp
am dobândit şi anumite cunoştinţe de limbă
poloneză, lituaniană şi turcă. Am experimentat
mâncărurile tipic portugheze, dar şi pe cele din ţări
precum Polonia, Lituania, Turcia, Brazilia şi nu
numai. Erasmus Placement mi-a oferit posibilitatea
să descopăr lucruri la care doar visam.

Cum a fost experienţa culturală? Povesteştene despre cultura portugheză!
- Senzaţională. Am descoperit un alt stil de viaţă.
Aici am întalnit oameni deschişi, oameni veseli, cu
zâmbetul larg, dar în acelaşi timp oameni săritori la
nevoile celorlalţi. Locuitorii din Porto vorbesc
foarte bine limba engleză, un lucru extraordinar din
punct de vedere al unui străin, deoarece îţi pot
furniza informaţii, dar în acelaşi timp poţi comunica
deschis cu locuitorii oraşului. Porto este un loc unic,
un oraş foarte vechi, care are un farmec aparte.
Cunoscut pentru faimoasele vinuri, pentru zona
numită Ribeira, dar şi pentru arhitectura şi peisajul
superb în care este încadrat. Oraşul Porto îţi oferă
tot ce poţi visa: soare, ocean, nisip fin, aventură,
distracţie, lumină, experienţă culturală şi, cel mai de
preţ lucru, amintiri, amintiri şi prieteni noi. Pe
perioada studiilor am locuit în Vila do Conde, un
oraş situat lângă Porto, deoarece acolo se afla
facultatea unde am studiat. Vila do Conde şi Póvoa
de Varzim sunt două oraşe liniştite, numai bune
pentru a locui şi pentru a studia. În aceste locuri miam petrecut 3 luni şi pot spune că m-am îndrăgostit
complet de ele. Pe lângă stilul arhitectural aparte,
oceanul, natura, soarele şi plajele, aceste două oraşe
te fac să te simţi în vacanţă, te îndeamnă la visare şi
te răcoresc cu o ploaie rece şi de durată, ce îţi aduce
aminte că trebuie să studiezi şi să înveţi pentru a te
ridica la nivelul impus de ceilalţi studenţi ai
facultăţii. Aici, oamenii sunt diferiţi de cei din
Porto, au diferite obiceiuri, sunt mai aşezaţi, mai
liniştiţi.

funcţii sociale vitale. Ele adună
oamenii şi îi transformă în turişti
permanenţi şi neobosiţi ai
oraşelor în care locuiesc.
Oraşele devin puternice prin
viaţa socială pe care reuşesc să o
creeze şi cresc pe măsură ce
oamenii le populează cu energia
şi creativitatea lor. Resursele
tehnologice de dezvoltare, alături
de planificarea economică sau
politică, trebuie puse în slujba
vitalităţii urbane, ca expresie a
implicării oamenilor în viaţa
oraşului. Oraşele trebuie să
atragă, să-şi seducă locuitorii, să
creeze loialitate şi participare,
pentru a fi cu adevărat
sustenabile.
Oraşul 20.20 este un proiect
iniţiat de Siemens SRL, cea mai

mare companie din domeniul
business-to-business
din
România, care oferă servicii
complete pentru dezvoltarea
sustenabilă a infrastructurii în
oraşe, în sectoarele Energie,
Industrie,
Sănătate
şi
Infrastructure & Cities.
Termen-limită: 15 mai.
Mai multe informaţii găsiţi aici:
220.ro/concursuri/orasul2020/.
La final, un juriu format din
experţi Siemens, specialişti în
dezvoltare
urbană
şi
reprezentanţi ai societăţii civile
vor decide câştigătorii.
Premii: premiul I -1000 EUR;
premiul II - 750 EUR; premiul
III - 500 EUR; premii speciale biciclete, role.

Ai şi călătorit?
- Da. Iubesc să călătoresc, îmi place spiritul de
aventură, îmi plac lucrurile noi şi sunt deschis să
cunosc locuri, oameni şi obiceiuri diferite. Aşadar,
am ales să vizitez anumite oraşe din Portugalia care
mie mi s-au părut foarte interesante, precum Braga,
Guimarães, Aveiro, Leça da Palmeira, şi localitatea
Ovar. Bineînţeles nu puteam rata ocazia de a vizita
şi alte locuri, aşa că am ales să calătoresc în Spania,
la Madrid şi Barcelona.

Cum este viaţa studenţească?
- Cu totul diferită de cea de la noi. Acolo toţi
studenţii sunt un singur suflet, participă la diferite
evenimente, sunt foarte uniţi. Au o cultură şi un stil
aparte, ştiu să se manifeste şi să se bucure de fiecare
clipă din viaţa lor studenţească. Sunt mândri că sunt
studenţi.

Care sunt cele mai plăcute amintiri din
Porto?
- Din Porto, de pretutindeni...toate momentele
petrecute în Porto, cât şi în drumul spre acest oraş
superb sunt speciale. Amintirile sunt redate prin
poze, filmuleţe, dar cel mai important lucru este
faptul că mi-au rămas în suflet şi în memorie pentru
totdeauna. Pe lângă amintiri, mi-am făcut prieteni
din toată Europa, prieteni pe care intenţionez să îi
vizitez foarte curând, împreună cu cei mai buni
prieteni ai mei, Cosmin şi Cristina. În urma acestei
experienţe Erasmus, am luat parte la o întreagă
manifestare interculturală, am trăit momente unice,
momente care nu pot fi descrise, ci doar trăite.

Ce ai învăţat în timpul celor două
experienţe Erasmus?
- M-am integrat într-o nouă cultură şi un nou stil
de viaţă, am învaţat limba portugheză, am cunoscut
oameni şi locuri noi, mi-am îmbogăţit cunoştinţele
cu noi informaţii, am trăit o viaţă cu totul diferită de
cea din România. Am avut posibilitatea de a studia
într-o ţară străină, am văzut un alt sistem
educaţional, am putut descrie celor din jurul meu
cultura şi tradiţiile româneşti, am gătit şi mi-am
prezentat ţara de care sunt foarte mândru, am
cunoscut obiceiuri şi mentalităţi diferite, mi-am
creat amintiri, am trăit bucurie şi împlinire, visul de
a fi ERASMUS.

Într-o frază, spune-ne care este cel mai
mare benef iciu al unei burse Erasmus?
- Devii mai responsabil, mai ambiţios, mai
deschis, cunoşti oameni, obiceiuri şi locuri noi, îţi
pui în valoare cunoştinţele, înveţi o limbă nouă, îţi
creezi amintiri şi prieteni internaţionali, pot spune
doar atât: BE OPEN, CREATE MEMORIES,
FOLLOW YOUR DREAMS, BE ERASMUS!

Pe viitor...
- Sunt în căutarea unui nou Internship, aş dori să
am o experienţă în Spania, şi totodată aş dori să îmi
continui studiile. Sunt deschis la orice lucru care mă
va ajuta să am o experienţă profesională bogată.

Colţul literar

Suflete primăvară
Ploi de lacrimi ascund în adâncurile din zori
întrebări tulburătoare: cine suntem noi? Suntem
zâmbete împletite în lacrimi colorate de vânt, suntem
lumea peste care cenuşa timpului se aşterne fără
sentimente în fum de vise. Avem în suflet poezia
tinereţii şi credem în miracole, pentru că ele se
întâmplă în fiecare clipă. Facem compromisuri,
cântărim, alegem şi ne purtăm sentimentele în priviri.
Primăvara începe cu noi, simt cum vibrează în fiecare
iubirea verde din sufletele noastre.
Aş vrea să ne pictăm sufletele în culori de primăvară,
poate aşa ar fi mai uşor de înţeles. Adunăm din fiecare
lacrimă litere, una câte una. Timpul ne arată că
speranţa mai trăieşte, suflete primăvară o ţin în viaţă,
dăruindu-i aripi de zbor sub norii transformaţi într-un
cireş în floare.
Mihaela Văleanu, anul I, Management
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Cariera mea - viitorul meu

Vineri, 6 aprilie, cele două facultăţi brăilene
ale Universităţii Constantin Brâncoveanu au
organizat, în cadrul săptămânii Şcoala Altfel,
un seminar – dezbatere cu titlul „Cariera mea –
viitorul meu”. Evenimentul a reunit elevi de la
mai multe licee brăilene dar şi studenţi, cadre
didactice, jurnalişti şi specialişti în diferite
domenii de activitate.
Activitatea a debutat atunci când prof. univ.
dr. Elena Enache, decan al Facultăţii de
Management
Marketing
în
Afaceri
Economice, a prezentat programul de
mobilităţi Erasmus, precizând că acesta
„reprezintă un punct important pe harta
carierei fiecărui elev, viitor student, căci o astfel

de mobilitate îmbogăţeşte activitatea,
experienţa şi CV-ul unui student/absolvent, şi îl
face mai uşor angajabil pe piaţa muncii. Putem
să vă spunem din experienţa absolvenţilor
noştri, beneficiari ai unor burse de studii sau
Internship-uri, că le-a fost mult mai uşor să se
angajeze, chiar în posturi de conducere, tocmai
datorită acestor mobilităţi în străinătate”. De
asemenea, dumneaei a prezentat care sunt
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un
student pentru a accesa Programul de
Mobilităţi Erasmus, dar şi care sunt
universităţile din lume cu care universitatea
noatră are încheiate parteneriate.
Şi cum cele mai bune exemple despre

Tineri pentru tineri
(continuare din pagina 1)
Vor fi organizate şi evenimente de tip Street Event la Centrul „Sf. Constantin şi
Elena”, la Consiliul Judeţean Argeş şi la Muzeul Judeţean Argeş, unde tinerii vor
promova participarea egalilor lor în promovarea dialogului intergeneraţional, a
combaterii sărăciei şi excluziunii sociale şi a promovării voluntariatului ca mecanism
de dezvoltare personală şi profesională.
Tinerii participanţi vor avea astfel oportunitatea de a-şi însuşi valori şi cunoştinţe
culturale diverse, prin metode de educaţie nonformală, astfel încât ei să devină
conştienţi de principiul european fundamental al unităţii prin diversitate, în spiritul
priorităţii europene generale a Programului „Tineret în Acţiune” - dezvoltarea
învăţării interculturale în rândul tinerilor.
Prin intermediul proiectului, participanţii vor conştientiza misiunea lor de
integrare socială a tinerilor defavorizaţi, răspunzând astfel unui alt obiectiv al
programului, acela de a dezvolta solidaritatea şi de a promova toleranţa, pentru
consolidarea coeziunii sociale în Uniunea Europeană.

Beata Vinczene Bakai - Youngsters of Sata Association, Ungaria
„Youngsters of Sata oferă susţinere copiilor de etnie rromă din regiunea
oraşului Sata, o localitate foarte mică şi foarte defavorizată. Încercăm să îi
includem pe aceşti copii prin activităţi recreative, să le citim poveşti, să îi
învăţăm să cânte, să deseneze etc. şi mai ales încercăm să îi convingem pe pă-
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managementul carierei vin din practică, invitaţi
la dezbatere au fost absolvenţi ai universităţii
care au reuşit în viaţa profesională, respectiv ec.
Nicuşor Cârâc - director Galeria Real Galaţi,
ec. Carmen Hârşoveanu - Director Agenţie
Raiffeisen Brăila, ec. Cristian Bran - Director
Agenţie Banca Transilvania Brăila.
Evident că lista absolvenţilor de succes este
foarte lungă, însă unii nu mai sunt în oraş, alţii
au plecat chiar din ţară. Iar cei care au fost
vineri alături de noi, le-au prezentat elevilor şi
studenţilor câte o poveste de viaţă, a succeselor
şi eşecurilor, a urcuşurilor şi coborâşurilor, însă
a unui prezent pozitiv din punct de vedere al
carierei, care le-a fost călăuzită de cunoştinţele
şi informaţiile dobândite în facultate, de
momentele frumoase trăite alături de colegi, de
sesiunile de comunicări ştiinţifice, de
distracţiile de după, de prieteniile legate în
studenţie, dar mai ales de relaţiile de colaborare
pe care le au cu cei care le-au fost profesori.
Nu ştiu câtă nostalgie se poate citi pe
chipurile lor, căci fiecare recunoaşte că se află în
mijlocul unor oameni cu care n-a întrerupt
niciodată legătura – profesorii, la care au venit
atunci când au avut nevoie de un sfat, care le-au
fost alături, le-au dat o idee, le-au creat
conexiuni cu alţi oameni.
Nu mai există aceeaşi legătură ca atunci când
erau studenţi şi veneau zi de zi la şcoală, însă
nici nu e o ruptură, căci ei au fost prezenţi
mereu în viaţa şcolii, sau mai bine zis, oamenii
şcolii au fost prezenţi în viaţa lor.
Iată că trei oameni, aflaţi în managementul
unor organizaţii, le explică elevilor despre
importanţa şcolii în viaţa lor, despre importanţa
relaţiilor pe care le dezvoltă profesorii,
apropierea faţă de studenţi, lucruri pe care le-au
regăsit în UCB şi de care s-au bucurat de-a
lungul timpului. Astăzi sunt mândri de
posturile pe care le ocupă, dar îi fac mândri şi pe

rinţii lor să nu îi retragă
de la şcoală.
Iar pentru a realiza
toate aceste activităţi,
avem
nevoie
de
voluntari. Ceea ce
asociaţia îşi doreşte este
să îi învăţe pe tinerii
participanţi în acest
proiect să îi respectepe
ceilalţi şi să se respecte
pe ei înşişi. Cred că
acesta este punctul de
pornire atunci când eşti
implicat în acţiuni de
voluntariat”.

Irma Fontecchio - CEISE, Italia
„Comunitatea de unde vin eu, din Palermo, se
confruntă cu o mare problemă în ceea ce priveşte
numărul copiilor defavorizaţi şi pentru organizaţia pe
care o reprezint e foarte important ajutorul care vine din
partea voluntarilor. Motivul pentru care ne-am implicat
în acest proiect este acela că dorim să le oferim tinerilor
din echipă training-uri privind modul de lucru cu copiii,
privind modalităţile prin care ei pot atrage noi voluntari
către organizaţie şi sperăm ca aceste întâlniri
internaţionale să le deschidă ochii pentru a înţelege
diversitatea şi a le dezvolta toleranţa. Şi vrem să vedem
cum este abordată această problemă în alte ţări şi să
învăţăm de la cei care s-au confruntat la rândul lor cu ea.
Încercăm să dărâmăm barierele tinerilor faţă de persoanele de alte naţionalităţi, să încurajăm comunicarea şi
să le schimbăm mentalitatea. Vrem ca tinerii voluntari să
nu aibă prejudecăţi. În Italia, avem un proverb - Indossare
gli panni degli altri – care înseamnă „a trăi în pielea altuia”,
a gândi ca el. Dacă nu empatizăm cu cei pe care dorim
să îi ajutăm, nu vom şti niciodată cum se simt şi nu vom
reuşi niciodată să le schimbăm modul de viaţă în bine”.

profesorii lor, şi recunosc faptul că n-ar fi reuşit
asta niciodată fără „şcoala” pe care au făcut-o.
Conf. univ. dr. Rais Dorian, decan al
Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale
Comunicării, le-a vorbit elevilor despre cariera
în administraţie publică, despre ceea ce
înseamnă acest domeniu, în care se fac angajări
în orice moment şi cum, din punct de vedere al
statutului social şi profesional, acest domeniu
poate fi o încununare a unei cariere de succes.
Mai mult, a pus accent pe faptul că în
managementul carierei este foarte importantă
informaţia: „Prioritară, atunci când vrei să-ţi
faci o carieră, este informaţia. În al doilea rând,
sunt foarte importante relaţiile pe care le
construieşti cu oamenii, care îţi pot furniza
informaţii, dar şi care te pot ajuta să creşti în
profesia aleasă, iar pe locul trei se află capitalul,
cel pe care cei mai mulţi îl punem pe locul întâi.
Nu trebuie să gândim ce am putea face dacă am
avea bani, ci ce ar trebui să facem pentru a
câştiga banii. Este foarte important să vă doriţi
să fiţi oamenii potriviţi la locul potrivit, să vă
căutaţi acea profesie care vă face fericiţi, căci
numai aşa veţi da randament şi veţi reuşi în
viaţă.”
În încheierea evenimentului, conf.univ. dr.
Liliana Gherman a împărţit celor prezenţi
„Ghidul antreprenorului”, o broşură realizată de
Blocul Naţional Sindical, prin care elevii şi
studenţii

sunt

informaţi

cu

privire

la

oportunităţile iniţierii şi dezvoltării unei
afaceri, un alt aspect ce poate fi abordat în
managementul carierei fiecăruia.
Asist. univ. drd. Suzana Purice

Leo Levent Altuntaş - Bolu - Milli
Egitim Mudurlugu, Turcia
„Eu sunt profesor şi le predau inclusiv copiilor ce
provin din medii defavorizate şi îmi doresc ca tinerii să se
implice cât mai mult în incluziunea socială a acestor
copii. De aceea sunt implicat în acest proiect. Dar şi
pentru că vreau să descopăr culturi şi tradiţii noi, muzică,
religii, specialităţi culinare, oameni. Pentru mine ca
profesor, e foarte important să am cât mai multe
cunoştinţe.
Iar tinerii care participă în proiect sunt stimulaţi de
aceeaşi dorinţă de a cunoaşte şi a învăţa, de a face schimb
de idei cu ceilalţi”.
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