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Robele - „uniformele” absolvirii
Am participat la numeroase festivităţi de
absolvire în ultimii ani şi regret că în momentul
absolvirii mele nu era „moda” robelor. Atâta
eleganţă şi emoţie în această ultimă ocazie de
„uniformizare” a unei generaţii ce nu a mai
ştiut rigoarea uniformelor şcolare, decât poate
în gimnaziu.
Au reuşit în mod fericit să se distingă prin
alegerea culorii eşarfelor şi am întrezărit, poate
interesant de remarcat, alegerea celor de la
Facultatea de Management Marketing în
Afaceri Economice ce au ales: galben pentru
Management, roşu pentru Finanţe şi Bănci şi
albastru pentru Contabilitate şi Informatică de
Gestiune. Un tricolor special, care nu a făcut
decât să amplifice starea de emoţie a festivităţii
de absolvire. Studenţii specializărilor de la
Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale
Comunicării au ales nuanţe pale: alb, mov sau
turcoaz.
Acestea, indiferent de nuanţă, au creat o
imagine unică şi au imprimat solemnitate unui

moment unic ce a debutat în Aula Universităţii
în data de 6 iunie 2012, ora 18.00.

Ultimele sfaturi din partea
profesorilor
La festivitatea de absolvire au fost invitate
toate cadrele didactice şi am avut ocazia să ne
amuzăm încă de la primirea invitaţiei care ne
anunţa serios „să ne menţinem calmul pentru
că nu suntem invitaţi la o nuntă”.
Primul ce a răspuns invitaţiei absolvenţilor
de a le adresa câteva cuvinte a fost Preşedintele
Senatului, prof. dr. Ion Scurtu. Acesta remarca
faptul că Aula e neîncăpătoare şi se bucura că
am fost aleşi de un număr atât de mare de
studenţi „care ne vor duce numele mai departe”
şi care „nu trebuie să uite unde au învăţat, ce au
învăţat şi mai ales de la cine au învăţat”.
Totodată, le-a transmis urări din partea
Rectorului fondator, prof. univ. dr. Alexandru
Puiu şi a Rectorului, prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu.
Urări emoţionante le-a adresat absolvenţilor

şi d-na Decan, conf. dr. Camelia Vechiu,
spunându-le: „Sunteţi a XVII-a promoţie a
UCB şi a mea. Cu toţii sunteţi frumoşi, veseli,
aţi fost studenţi buni, ce aţi participat la
activităţile Universităţii şi, pentru toate acestea,
vă mulţumim şi vă aşteptăm la Masterat”.
Le-au adresat de asemenea urări din suflet
conf. dr. Dorian Rais, asist. drd. Nicoleta Ciacu
şi asist. dr. Georgian Şerban. Alături de aceştia
mi-am dorit şi eu să le spun câteva urări
absolvenţilor, dorindu-le să nu aibă restanţe pe
niciun plan, pentru că viaţa nu le oferă credite.

Nu vă vom uita niciodată!
Au luat cuvântul numeroşi absolvenţi care au
mulţumit Universităţii pentru condiţiile oferite
şi le-au promis cadrelor didactice că nu le vor
uita niciodată.
Le mulţumim pentru emoţionantul moment
la care ne-au invitat să ne bucurăm alături de ei
şi le dorim tuturor alegeri cât mai bune în viaţă.
Felicitări pentru absolvire şi Baftă la licenţă!
Lect. univ. dr. Gica Culiţă

N A R G

GÂNDIM ECO,
ACŢIONĂM ECO!

O nouă promoţie,
aceleaşi emoţii
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▼ Erasmus - de un sfert de secol, schimbă vieţi şi deschide noi orizonturi

„Mi-a plăcut în Portugalia
legătura extracurriculară
dintre profesor şi student!“

Erasmus Teaching - a
real professional experience!
În perioada 28 mai - 01 iunie 2012,
asist. univ. dr. Camelia Chirilă a susţinut
trei cursuri pe probleme de comunicare
în afaceri, la Institutul Superior de
Contabilitate şi Administraţie din
Porto, Portugalia. Experienţa internaţională s-a desfăşurat în cadrul unei
mobilităţi Erasmus Teaching. Tema
abordată, Influence of the English
Economic Terminology in Business
Communication, a atras nu doar atenţia
studenţilor şi a masteranzilor, ci şi a
profesorilor de limbi străine şi de
comunicare de la ISCAP, care au
participat la respectivele cursuri.
„Nu mai este un secret faptul că

atunci când spui Erasmus, faci referire la
cel mai important program de
învăţământ şi formare profesională din
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
mobilitatea şi cooperarea la nivelul
învăţământului superior în Europa.
Dornică să experimentez programul de
predare Erasmus şi să realizez un
schimb de bune practici în domeniul
educaţional, am găsit la Porto o universitate de talie europeană, unde am cunoscut studenţi şi cursanţi care urmau
diverse forme de învăţământ şi formare
la nivel terţiar, am întâlnit profesori şi
formatori din alte 14 instituţii de
învăţământ superior din Europa (de la
universităţi din Germania, Franţa,
Polonia, Belgia, Grecia, Lituania etc.),
am participat la sesiuni de comunicare
şi la evenimente artistice împreună cu

alţi 62 de colegi europeni şi, nu în
ultimul rând, am descoperit un oraş de
o frumuseţe aparte.

M-au bucurat multe
lucruri acolo!
În sala de curs, unde ar fi trebuit să
găsesc studenţi de la specializarea
Marketing, am avut plăcuta surpriză de
a găsi şi câţiva masteranzi şi profesori de
limbi străine şi de comunicare interesaţi
de tema ce urma a fi dezbătută. Cursul
a avut un caracter practic, iar discuţiile
au fost interactive şi, cu toate că au
depăşit cu mult timpul alocat prelegerii,
s-au desfăşurat într-o atmosferă relaxantă. Am remarcat deschiderea studenţilor şi a masteranzilor spre o comunicare degajată,lejeră, precum şi atitudinea lor relaxată în ceea ce priveşte şcoala

(nu îi deranja să rămână în universitate
mai mult decât era stabilit), job-urile
(erau dispuşi să participe la activităţi de
voluntariat, ba chiar le preferau), cu toţii
fiind plini de respect şi simţ civic.
Am fost încântată de faptul că am
găsit acolo un cor al universităţii şi un
grup de instrumentişti alcătuit atât din
studenţi, cât şi din cadre didactice. Mia plăcut legătura extracurriculară dintre
profesor şi student, lipsa barierelor, însoţită de păstrarea respectului faţă de
cadrele didactice.
Hotărâtă să merg peste hotare şi
pentru a transmite ceva din valorile
culturale româneşti, am descoperit că
studenţii portughezi aveau cunoştinţe
despre ţara noastră - este adevărat, mai
mult din fotbal şi despre legenda lui
Dracula - precum şi prieteni în România, foşti studenţi Eramus de la universitatea noastră. Au fost şi profesori care
au lăudat studenţii români care merg la
Porto pentru că sunt serioşi şi îşi îndeplinesc întotdeauna sarcinile şcolare.
Când am fost invitată să particip la
cursul unui profesor portughez, am remarcat metodele de predare folosite,
precum şi feed-back-ul studenţilor prezenţi în sala de curs. Videoproiectorul şi
computerul sunt cartea şi caietul studenţilor portughezi. Abonamentul la
biblioteca universităţii este un musthave. Participarea interactivă a studenţilor este o condiţie sine qua non. Demersul didactic este personalizat.

Am învăţat multe din
această experienţă. Scopul meu a fost atins!
Mulţumesc UCB pentru şansa
oferită! Mulţumesc ISCAP pentru
experienţa trăită!“, ne-a povestit asist.
univ. dr. Camelia Chirilă.

▼ Universitatea Constantin Brâncoveanu, prezentă la Ziua Mondială a Mediului

Gândim eco, acţionăm eco!

Cine: Echipa Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”, formată din Tudorel Popescu,
responsabilul Departamentului de Relaţii In-

ternaţionale şi Relaţii Publice,
şi studenţi brâncoveni
Ce: Participarea la evenimentul „Ziua Mondială a
Mediului”, organizat de
Primăria oraşului Mioveni
Unde: Pe platoul Casei de
Cultură Dacia
Când: Sâmbătă, 9 iunie
De ce: A 40-a aniversare a
Zilei Mondiale a Mediului a
fost sărbătorită de Primăria
Mioveni printr-un eveniment
desfăşurat sub tema Economia
verde - ne priveşte pe toţi!
Evenimentul a implicat
toate
instituţiile
de
învăţământ din zona oraşului şi a dorit să
promoveze importanţa pe care comunităţile şi

toţi cei implicaţi în viaţa acestora o au în
schimbarea atitudinii faţă de problemele de
mediu.
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
sprijină toate iniţiativele ecologice şi le-a vorbit
tinerilor elevi despre cum pot încuraja
dezvoltarea durabilă nu numai a mediului, dar
şi a propriului lor viitor, prin implicarea în viaţa
comunităţii, prin activităţi de voluntariat şi prin
deschiderea internaţională. De fapt, echipa
„brâncoveană” a fost formată exclusiv din foşti
studenţi Erasmus, care au învăţat din
mobilitatea în Europa importanţa tuturor
acestor aspecte.
Una dintre activităţile creative ale zilei a
inclus şi realizarea unor desene pe asfalt, iar
membrii echipei au „imortalizat” cu ajutorul
cretei sigla Universităţii „Constantin
Brâncoveanu”.

Colţul literar

Între trecut şi
prezent
Trecutul tău este o eşarfă aruncată. Ţi-a prins-o în
mâini vântul amintirilor şi a dăruit-o sufletului.
Te uiţi prin binoclul dezvăluirii, dar adevărul este în
depărtarea ermetică.
M-am uitat prin fereastra entuziasmului,iar vântul
himerităţii a spart-o, dar până la urmă am găsit uşa şi
cheia.
De multe ori, vrem să îi cunoaştem mai bine pe
alţii decât pe noi, aşa cum vrem să cunoaştem mai
bine cerul decât pământul.
Este uşor să arunci cu pietre, dar greu este să le
suporţi.
Nu vărsa din pahar nici măcar ultima picătură.
Economistul vrea profit; ecologistul, sănătatea
pământului; medicul, sănătatea omului; preotul,
sănătatea sufletului şi credinţa; Dumnezeu le vrea pe
toate, dar nu doreşte ceea ce vrea economistul.
Degeaba ai lumină în suflet dacă o stingi cu vântul
răului.
Te poţi apropia de câmpie şi îndepărta de munte.
Te poţi apropia de greşeală şi îndepărta de conştiinţă.
Cum în ceaşcă rămâne caimacul, aşa şi în suflet
rămân amintiri.
Dragostea de mamă şi pentru mamă este precum
un magnet spiritual.
Daca aş putea, aş vrea să fiu un înger sau măcar o
ancoră sau un scripete ori un izvor şi poate chiar o
şansă, dar nu aş vrea să fiu un glonţ, o furtună, un
întuneric, o fântână părăsită.
Nu banii te ridică şi te coboară, ci atitudinea.
Dumnezeu „vorbeşte” cu toată lumea, pe care a
creat-o. Noi între noi de ce nu putem?
Sub un radical stau de vorbă două cifre, un 8 şi un
3. Vai, ce grandomană este cifra opt: „Sunt mai mare
decât tine şi mai frumos!“ „Eşti tu mai mare şi mai
frumos, dar nici fără mine nu se poate!“
Dacă ar fi să întâlnesc vreun scriitor, aş vrea să îl
întâlnesc pe Caragiale. Da, şi totuşi îl întâlnesc în
mod indirect în viaţa de zi cu zi a noastră, a
oamenilor.
La şcoală, înveţi materiile ca fiind domenii
eterogene, dar toate au legătură şi chiar depind unele
de celalalte.
Trăieşte clipa, dar nu toate clipele sunt de trăit din
plin!
Nu mi-e frică de puşcă, mi-e frică de glonţ. Nu mie teamă de faptă, ci de repercusiunea ei în sufletul
meu şi a celor din jur.
Văd flori zâmbitoare în ochii tăi; da ştiu, sunt
gândurile tale.
Nu pe toate drumurile rămân urmele paşilor
noştri, cum nici în toate sufletele nu rămân
învăţăturile vieţii.
Ne întrebăm de ce ni s-a întâmplat tocmai nouă!
Pentru că încă nu ne cunoaştem.
Dacă pe drum vezi o grămadă mare de bani, iar
mai încolo un biet om mărunţel singur, ce alegi?
Uneori nu ne înţelegem nici pe noi, dar să îi mai
înţelegem pe cei din jur!
Când m-am văzut aproape de sfârşit, m-am
îndepărtat de nepreţuirea vieţii.
Graba strică treaba, dar nu întotdeauna!
Compun mai bine noaptea, nu pentru că este
întuneric, ci pentru că am mai multă lumină în
gândire şi în suflet.
Nu este important ce rămâne în urma ta,
important este ceea ce faci în viaţă.
Doream ca în urma mea să rămână soare şi
zâmbet, dar mi-am dat seama că fac un păcat, un
păcat al mândriei. Astăzi nu doresc să mai rămână
ceva în urma mea, doresc să bucur sufletele şi mai ales
pe cele care au nevoie.
Important este, mereu, prezentul.
Tu de câte ori ţi-ai blocat oportunităţile în propria
menghină? Eu, de două ori. Şi totuşi, dacă au fost
câteva piese de nepotrivite în puzzle-ul vieţii pe care
o trăiesc?!
Bogdana Simionescu
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Universitatea Constantin Brâncoveanu
+ Europa = 125 de burse Erasmus pentru studii
40 de burse Erasmus Placement pentru stagii practice
)

„Bursa Erasmus la Inter13 tari
,
national School of Law

„Aş descrie Erasmus
ca pe cea mai frumoasă
experienţă de viaţă!

„Erasmus înseamnă
emoţie, responsabilitate,
aventură, socializare,
uniune, muncă, succes“.

Larisa Voiculescu, absolventă,
Contabilitate şi informatică de gestiune

www.univcb.ro

Dana Pîrvan, anul I,
Comunicare Managerială şi Relaţii Publice

„Internship-ul Erasmus m-a
ajutat să capăt mai multă încredere în forţele proprii, să învăţ
să mă adaptez la situaţii noi cu
rapiditate şi să-mi demonstrez
că mă pot descurca singură
într-un mediu complet nou“.
Alexandra Busuioc, anul II, Jurnalism

30 de universitati,
europene
)

Am cunoscut profesori entuziaști şi
pasionați de meseria lor, colegi alături de
care am petrecut multe ore prețioase și,
mai presus de atât, mi-am redescoperit
calităţi precum dorința de cunoaștere şi
pasiunea pentru implicarea în proiecte
incitante“.

Alexandru Ioniţă, anul II,
Contabilitate şi informatică de gestiune

and Business din Vilnius
m-a ajutat să înţeleg că pot
mai mult, vreau mai mult!“

N A R G
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