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■ Festivitatea de premiere a studenţilor Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti
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Facultatea
de
Ştiinţe
Juridice,
Administrative şi ale Comunicării

Grigore M. Florina-Valentina, Anul
II, Specializarea Drept
Nicolae D. Claudia-Florina (Niţă),
Anul II, Specializarea Drept
Petculescu D.-R. Laura (Stan), Anul
II, Specializarea Drept
Petre G. Monica, Anul II,
Specializarea Drept
Ciobanu G. Eelena-Mădălina, Anul
III, Specializarea Drept
Huţanu I.-M. Graţiela-Alexandra,
Anul III, Specializarea Drept
Facultatea de Finanțe – Contabilitate

„ERASMUSesteun
punctînviaţade
studentdelacareîţi
trasezioliniespre
viitor.“
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Antoci Mirela (Tonca), Anul I,
Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice
Cârstea Florentina (Vlăsceanu),
Anul I, Specializarea Comunicare şi Relaţii
Publice
Ivaşcu G. Marinela-Carmen, Anul
I, Specializarea Administraţie Publică
Treapăt I. Doru-Dumitru, Anul I,
Specializarea Administraţie Publică
Georgescu D. Lidia, Anul I,
Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
Trandafir N.-S. Alexandra-Elena,
Anul I, Specializarea Drept
Stancea D. Alexandra-Izabela, Anul
I, Specializarea Drept
Ana A. Carmen-Mihaela, Anul II,
Specializarea Drept

Mustaţă Nicoleta Isabela, Anul I,
Specializarea Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, FR
Ilie M. Adrian, Anul I, Specializarea
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ZI
Loloț C. Steluța-Cristina, Anul I,
Specializarea Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, ZI
Mihai R. Iuliana, Anul I,
Specializarea Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, ZI
Văleanu M. Mihaela - Corița, Anul
I, Specializarea Contabilitate şi Informatică
de Gestiune, FR
Stan G. Andra – Mihaela, Anul II,
Specializarea Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, ZI

Voica F. Ioana – Nicoleta, Anul II,
Specializarea Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, ZI
Facultatea de Management -Marketing în
Afaceri Economice
Postelnicu N. Elena (Boteanu), Anul I,
Specializarea Management, FR
Moraru I. Gheorghe, Anul II,
Specializarea Management, FR
Rîșnețu C. Luminița (Moțescu),
Anul II, Specializarea Management, FR
Ruse V. Florina – Alexandra, Anul
II, Specializarea Economia Comerţului,
Turismului şi Serviciilor
Felicitări tuturor!

N A R G

Internship-ul se
află acolo unde
educaţia întâlneşte
piaţa muncii.

La moment de sărbătoare, nu se poate să
nu îi remarcăm pe studenţii care, pe
parcursul anului trecut, s-au evidenţiat prin
rezultate excelente. Munca trebuie mereu
răsplătită, iar acesta este modul Universităţii
de a-i răsplăti pe cei care au avut rezultate
deosebite. Ca în fiecare an, partenerul
universităţii BRD Group Société Générale a
acordat o serie de burse studenţilor. Într-o
ordine aleatorie a facultăţilor, vom începe cu:

2

JOI //18 OCTOMBRIE 2012 // ANUL IX // NR. 584

www.univcb.ro // dsb@univcb.ro

„Trebuie să alegeţi programul Erasmus. Va fi
aventura vieţii voastre.”

Mariusz şi Lukasz sunt doi studenţi din Polonia, de la The Angelus Silsius State School of Higher Vocational Education, Walbrzych, care au ales România pentru a studia prin
programul Erasmus. Fiecare a avut un motiv diferit pentru care a venit aici: Mariusz, pentru că prietenii i-au sugerat să vină în România, iar Lukasz - pentru că, acum mai
mult de jumătate de secol, bunicul lui a locuit pe teritoriul românesc. Indiferent de motivaţie, ei sunt aici, gata să descopere lucruri noi şi pregătiţi pentru o experienţă de neuitat.
1.Dialog Studenţesc Brâncovenesc: Mariusz şi Lukasz, ne
bucurăm să vă avem aici. Spuneţi-ne de unde sunteţi? Cum este
ţara voastră?
Mariusz şi Lukasz: Şi noi ne bucurăm foarte mult. Acum locuim
în Piteşti şi am cunoscut deja câteva persoane noi. Noi suntem
din Polonia, care este o ţară frumoasă, cu mulţi oameni
prietenoşi.
2.

DSB: Cum este universitatea voastră din Polonia?

Mariusz şi Lukasz: Universitatea noastră se numeşte „The
Angelus Silsius State School of Higher Vocational Education”
din Walbrzych. Este o universitate de mărime medie în Polonia,
cu un număr mare de filiale în mai multe oraşe din ţară.
3.
DSB: De ce aţi ales să veniţi în România pentru o
experienţă Erasmus?
Mariusz: Prietenii noştri ne-au spus: „Trebuie să alegeţi
programul Erasmus. Va fi aventura vieţii voastre.”
Likasz: Eu am ales să vin aici pentru că, în urmă cu şaizeci de
ani, bunicul meu a locuit în România timp de cincisprezece ani,
într-un oraş din nord, care acum se află în Ucraina.
4.
DSB: Care sunt primele voastre impresii despre
România şi despre Piteşti?
Mariusz şi Lukasz: România şi Piteştiul sunt prietenoase cu
studenţii şi cu persoanele care vin din alte ţări. Piteştiul se

aseamănă foarte mult cu oraşul din care venim, arată ca
Walbrzych.

9.
DSB: Atunci, vă urăm să aveţi o perioadă frumoasă şi
plină de realizări.

5.
DSB: Cum vi se pare Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”?

Mariusz şi Lukasz: Ne vom strădui să fie aşa. Vă mulţumim!

Mariusz şi Lukasz: Universitatea arată ca un loc plăcut
în care să înveţi. Încă nu am văzut-o pe toată, însă ne place cât
am văzut.
6.
DSB: Care sunt planurile voastre pentru următoarea
perioadă de timp?
Mariusz şi Lukasz: Am vrea să explorăm şi să cunoaştem mai
mult din România. Vrem să cunoaştem şi să învăţăm cât mai
multe lucruri.
7.
DSB: Ce locuri din apropiere aţi vrea să vizitaţi? Sau aţi
văzut ceva până acum?
Mariusz şi Lukasz: Vrem să vedem locurile interesante din
împrejurimi, câteva oraşe şi vrem să gustăm din gastronomia
românească. De asemenea, vrem să vedem Castelul lui Dracula
şi alte clădiri istorice.
8.
DSB: Spuneţi-ne câte ceva despre aşteptările pe care le
aveţi pentru următoarele câteva luni.
Mariusz şi Lukasz: Aşteptările noastre sunt acelea că vrem să
cunoaştem cât mai mult din cultura şi din obiceiurile din
România.

Cugetări
În ochii tăi, mamă, văd adesea un
porumbel înstelat; este porumbelul
sufletului tău.
Sculptorule , ce bine ar fi să sculptezi în
sufletul tău porumbelul credinţei, în loc
să sculptezi în acea piatră!
De ce nu îmi place noaptea mai mult decât ziua? Pentru că este întuneric. De ce nu îmi
place omul posac? Pentru că are întuneric în zâmbet şi în ochi .
Daca nu ai unde să îţi verşi lacrimile, varsă-le fără grijă la mine în inimă. Am să fac pe
cât pot de mult raze de zâmbet pe chipul tău.
Dacă nu ai cui să îi vorbeşti, vorbeşte-mi mie. Te voi asculta cu urechile sufletului.
Dacă ai o bucurie, împarte-o şi cu mine, să mă bucur şi eu .

Privirea bătrânei, un cântec uşor nostalgic.
Bogdana Simionescu

Camera Auditorilor Financiari din România,
la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
Şi anul acesta, la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, au avut loc cursurile de pregătire profesională a
auditorilor, organizate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 12-14 octombrie.
Cursurile de pregătire au fost deschise vineri, 12 octombrie, începând cu ora 15:00 de către prof. univ. dr. Ion
Mihăilescu, Preşedinte de onoare CAFR, cu un discurs despre „Evaluarea riscurilor; calculul pragului de
semnificaţie (ISA 315, ISA 320). Apoi, tot el a susţinut o sesiune de exemple practice despre procedurile
analitice.
Sâmbătă, prof. univ. dr. Maria Manolescu, membru în CE CAFR, le-a vorbit auditorilor despre imobilizări
necorporale (IAS 38) şi stocuri (IAS2), făcând o paralelă cu OMFP 3055/2009 şi dând exemple practice. Cursul
a fost continuat de către prof. univ. dr. Gheorghe Popescu, prin auditul stocurilor: ISA şi Secţiunea G „Stocul şi
producţia în curs” din Ghidul privind Auditul Calităţii şi cu exemple practice. Iar în următorul interval orar tot
Gheorghe Popescu a prezentat şi documentaţia privind auditul fondurilor europene: ISA 805, ISRS 4400 şi
Declaraţia 3000.
Cursul s-a încheiat duminică, 14 octombrie, când prof. univ. dr. Ion Mihăilescu, Preşedinte de onoare CAFR,
le-a vorbit celor prezenţi despre Eşantionarea în audit (ISA 530), ilustrată cu exemple practice. Iar prof. univ. dr.
Gheorghe Popescu a susţinut prezentarea cu subiectul: „Auditul Interrn: managementul riscurilor, exemplu
practic.”
Adriana Cocîrţă
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De ce o diplomă este doar un început
Despre Internship
ci pe cine cunoşti. Desigur, cel mai important este să ştii partea
teoretică şi să ai abilitatea de a rezolva toate sarcinile pe care le
primeşti. Însă, poate la fel de important este reţeaua de contacte
pe care le ai şi la care poţi să apelezi ori de câte ori ai nevoie.
De obicei, într-un internship lucrezi alături de un profesionist
din companie. Acest fapt înseamnă că, pe lângă colegii din
celelalte departamente pe care îi cunoşti, vei avea acces la tot
networking-ul pe care coach-ul tău îl are şi care poate să fie, de
cele mai multe ori, de nepreţuit.

Intership-ul este un cuvânt la modă şi prezent pe
buzele tuturor, în ultima vreme. Însă, mai mult decât doar un
cuvânt la modă, el cuprinde o întreagă poveste în sine.
Internship-ul se află acolo unde educaţia întâlneşte piaţa
muncii. El este ocazia perfectă pentru un student să îşi continue
studiile şi să câştige experienţă în domeniul în care îşi doreşte să
se perfectioneze, în acelaşi timp.
Internship-urile sunt de două feluri: plătite sau
neplătite şi pot fi pe o perioadă de o lună, 3 luni, 6 luni sau chiar
un an, în funcţie de politica firmei şi de configuraţia postului. La
fel de bine, ele pot să fie asigurate de către universitate prin
înţelegerile sale cu piaţa muncii sau pot fi lăsate la latitudinea
fiecărui student, în funcţie de preferinţele fiecăruia.
În România, anual există un număr covârşitor de
absolvenţi de studii superioare care sunt în căutarea unui loc de
muncă. Diferenţa dintre cei care obţin job-ul visat şi cei care nu
o vor face sunt cei care vin cu un plus semnificativ în CV: un
Internship sau un stagiu de voluntariat.
Există o multitudine de motive pentru care, ca student,
ar trebui să alegi cel puţin un stagiu de Internship. Dintre ele,
cele mai importante sunt:
1. Cunoşti specialişti din breaslă
De multe ori se spune că nu este vorba despre ce ştii să faci,

Dacă îţi faci treaba ireproşabil şi dacă eşti la locul potrivit în
momentul potrivit, atunci este foarte posibil să ai şansa de a
obţine un loc permanent în companie. De asemenea,
recomandările de la colegii şi de la superiorii cu care ai lucrat se
vor dovedi o resursă nepretuită atunci când participi la un alt
interviu pentru un job important. De aceea, relaţiile interumane trebuie stabilite într-un mod ireproşabil, iar atitudinea
ta va fi răsplătită din plin.
2. Vei avea un CV cu greutate
Piaţa tinerilor care îşi caută un loc de muncă este din ce în
ce mai aglomerată, astfel că orice avantaj poate deveni decisiv
într-un interviu. Iar angajatorii sunt din ce în ce mai atenţi la
activităţile extraşcolare, mai mult decât la studiile absolvite sau la
notele obţinute. De aceea, nu aştepta până în ultimul an de
facultate pentru a aplica pentru un Internship, ci începe din
primul an. Cu cât mai multe vei avea, cu atât mai eligibil vei fi
pentru job-ul dorit.

4. Vei decide mai uşor ce vrei să faci
După ce urmezi un program de genul acesta, poţi să decizi
mult mai uşor şi în cunoştinţă de cauză ceea ce vrei să faci mai
departe. Universitatea poate nu te ajută neapărat în scopul
acesta, însă, lucrând în breaslă alături de profesionişti, vei putea
să-ţi dai seama exact care este drumul tău profesional în viaţă.
5. Vei avea o minunată experienţă de viaţă
Un job full – time într-o companie poate să fie restrictiv din
punctul de vedere al programului şi al posibilităţilor de a
participa şi în alte proiecte din care ţi-ai dori să faci parte. Însă
stagiul de practică îţi asigură timpul necesar să experimentezi şi
alte domenii, şi alte proiecte. Un alt mare avantaj este acela că
poţi participa la evenimente high class, la care nu ai fi avut
posibilitatea să participi în alt fel.
În concluzie, un Internship este o oportunitate majoră
pentru orice tânăr care îşi doreşte să îşi lărgească orizonturile, cu
atât mai mult cu cât este făcut într-o ţară străină, într-o cultură
diferită. Important este ca fiecare persoană să profite din plin de
fiecare ocazie şi să se bucure de lucrurile care i se întâmplă.

3. Îţi transformi cunoştinţele în abilităţi
De multe ori, facultăţile tind să fie foarte teoretice şi să nu îi
pregătească pe studenţi pentru piaţa muncii, unde, dincolo de
informaţii, au nevoie să ştie în mod practic cum le pun în
aplicare. Internship-ul vine în ajutorul acestor situaţii şi le oferă
tinerilor posibilitatea acumulării de know-how. În plus, să
lucrezi la proiecte reale, într-o organizaţie adevărată, cu
deadline-uri apropiate, reprezintă o mare oportunitate de a
testa capacităţile personale şi profesionale. Iar dacă reuşeşti să
le duci pe toate până la capăt cu succes, atunci vei avea mare
încredere în tine şi în forţele proprii, ceea ce înseamnă un
important atuu.

Ti p s & t r i k s d e s p r e ţ ă r i l e E ra s m u s
câteva lucruri de care este necesar să ţii cont pentru a
ţi-i apropia de la început şi pentru a construi relaţii
amiabile şi de durată. În primul rând, ca să creezi o
atmosferă potrivită, trebuie să ţii cont de statutul
interlocutorului tău, care este foarte important pentru
el. În primă fază, adoptă un comportament formal,
folosind titluri academice. Portughezii sunt, în
general, rezervaţi şi pacifişti şi nu le plac confruntările
directe. În mare parte sunt toleranţi şi obişnuiţi cu
persoanele de alte culturi, însă nu sunt foarte atenţi la
detalii, ceea ce înseamnă că va trebui să le reaminteşti
unele lucruri.

Astăzi: Portugalia
Dacă vrei să alegi Portugalia pentru
experienţa ta ca student Erasmus, înseamnă că ai
nevoie de câteva tips & triks despre ţară, despre
cultură şi despre locuitorii săi.
Putem descrie Portugalia prin câteva cuvintecheie definitorii: cultură latină, creativitate, respect
pentru străini, pentru titlurile academice şi pentru
superiori. Portughezii au respect pentru economie, au
abilitatea de a rezolva rapid problemele şi de a se
adapta noilor situaţii, lucrează bine în echipă, sunt
calzi şi prietenoşi, sunt flexibili în abordarea
provocărilor care apar şi punctuali.

O atmosferă potrivită
Încă de când cobori din avion intri în contact
cu portughezii. Cu toate că sunt firi prietenoase, sunt

de evitat sunt: religia, venitul sau salariul cuiva,
chestiuni legate de serviciul cuiva sau alte sporturi în
afară de fotbal.
În final, ultimele sugestii de care ai nevoie
pentru ca experienţa ta în Portugalia să fie una reuşită
ar fi următoarele: acordă mare atenţie dialoglui pe
care îl ai cu ei, fiindcă este principala ta carte de vizită.
Evită să stai cu spatele la cineva, îmbracă-te într-un
mod profesional şi şinând cont de ultimele tendinţe
în modă. Nu ridica vocea, învaţă saluturile în
portugheză şi respectă sărbătorile religioase. Dacă ţii
cont de toate acestea, atunci vizita ta în Portugalia cu
un program Erasmus se va termina cu mulţi prieteni
Simţul umorului
Este la fel de important să ştii că portughezii şi cu multe poveşti interesante de spus acasă.
apreciază simţul umorului, în special cel politic. Ca să
ţi-i apropii, ai face bine să le complimentezi ţara,
mâncarea, oraşul, clima, vinul şi fotbalul. Pentru ei,
familia este importantă, aşa că poţi să le povesteşti
despre a ta, dacă este cazul.
O mare parte din comunicare se face prin
limbajul nonverbal, la care acest popor este foarte
atent. De aceea, strânge-i mâna unei de fiecare dată
când te întâlneşti cu ea, indiferent dacă ai mai văzuto în acea zi. Strângerea de mână trebuie să fie lejeră şi
cordială. Din când în când, poţi să îi atingi mâna întro conversaţie, însă gestul nu va fi apreciat de fiecare
dată. Punctualitatea nu este literă de lege, însă ar fi
bine să suni, dacă ţi se întâmplă să întârzii la o
întâlnire.
La fel de bine, într-o conversaţie există
subiecte care sunt preferabil de abordat şi subiecte
tabu. În cazul lor, cel mai bine ar fi să vorbeşti despre:
fotbal, gastronomie, vinuri, familie, politică,
economie, muzică, filme şi călătorii. Printre subiectele
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E ra s m u ş i i d i n Po r t o
Pentru Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, mobilitatea este una dintre principalele caracteristici care o definesc ca instituţie. În anul universitar 20112012, cu programul Erasmus Studii au plecat 10 studenţi în semestrul I şi 9 studenţi în cel de al II-lea. Prin intermediul programului Erasmus Stagii de practică
au plecat 30 de studenţi, dintre care 25 au fost plecaţi pe timpul verii la Instituto Politecnico do Porto, ISCAP.
Mărturiile celor care au fost acolo sunt cea mai importantă dovadă că noi ne ţinem de cuvânt. Internship-ul este una dintre cele mai bune oportunităţi de a-ţi
testa abilităţile personale şi profesionale, de a vedea cum este şi de a învăţa să lucrezi într-o echipă mixtă din punct de vedere cultural. Experienţa Erasmus este
testul de maturitate şi de profesionalism pentru orice student care îşi doreşte să îşi testeze limitele, cunoştinţele şi capacitatea de adaptare la nou şi la inedit.
„În opinia mea, Erasmus este locul în care se realizează prietenii cu
oameni de alte naţionalităţi. Erasmus ne oferă şansa să ne impunem într-o
societate diferită şi să ne descurcăm singuri, fără suportul părinţilor şi al
prietenilor de acasă. Să vedem oameni din Polonia, România, Portugalia,
Brazilia etc. lucrând ca o echipă înseamnă un lucru mare! Înseamnă
dezvoltare pe plan personal şi spiritual, realizând conexiuni nebănuite şi
prietenii adevărate, lucruri greu de imaginat fără a pleca din ţara natală.
Erasmus este stimulul generaţiilor noastre pentru dezvoltare! Haideţi şi voi!”
Alexandra Voiculeţ, intern în departamentul MatActiva, parte a Instituto

Politecnico do Porto

„Pentru mine, ERASMUS este un cuvânt care o să-mi stârnească toată
viaţa, pe lângă amintirile plăcute, sentimente de nostalgie şi bucurie. Am
fost atat de norocoasă încât, de-a lungul vieţii mele studenţeşti, am
beneficiat atât de o mobilitate pentru studii, cât şi de una pentru practică.
Perioada petrecută în străinatate ca stagiar la o companie de turism m-a
ajutat să îmi îmbogăţesc atât experienţa profesională, cât şi pe cea personală.
Mi-am dezvoltat simţul organizatoric, abilităţile de comunicare şi
relaţionare, am plănuit şi promovat excursii, am intrat în contact cu diverse
culturi, am legat prietenii, am vizitat locuri interesante, şi lista beneficiilor
poate continua. Ce pot să afirm este că nimeni nu va regreta nicio secundă
că a ales să experimenteze ceea ce oferă o astfel de mobilitate. Pentru cei
care nu au încercat, acestea par simple cuvinte, de aceea cea mai bună
modalitate de a se convinge este să aplice pentru o bursă oferită de
programul ERASMUS.”
Ana Maria Rădulescu este bursier Erasmus în cadrul Institutului
Politehnic din Braganca, Portugalia.

N A R G

„De-a lungul acestor trei luni, am avut oportunitatea de a intra în contact
cu studenţi de la diferite specializări, cu naţionalităţi şi culturi diferite, prin
intermediul cărora mi-am lărgit orizonturile cunoaşterii, mi-am dezvoltat
aptitudinile de comunicare şi socializare. Datorită naţionalităţii diferite a
participanţilor la acest internship, mi-am putut dezvolta şi cunoştinţele de
limbă engleză, portugheză, franceză. Schimbul de experienţă culturală de
care am beneficiat ne-a ajutat să privim lumea cu mai multă toleranţă, cu
mai multă largheţe, să conştientizăm atât diferenţele, cât şi punctele comune
dintre culturile diferiţilor participanţi şi, în speţă, cultura portugheză cu care
am intrat în contact pe parcursul internship-ului. Această experienţă a fost
una definitorie pentru dezvoltarea mea, atât pe plan professional, cât şi
personal, o experienţă unică pe care aş recomanda-o călduros tuturor
colegilor mei.”
Denisa Stănilă, bursă de mobilitate Erasmus la ISCAP, Portugalia.

„ERASMUS este un punct în viaţa de student de la care îţi trasezi o linie spre viitor. Este experienţa care te maturizează şi care îţi deschide
noi perspective. Erasmus intership m-a întreptat spre noi concepte de gândire, m-a făcut să îmi doresc mai mult de la mine, să arăt că pot fi
mai mult decât un simplu student. Această experienţă a creat o nouă persoană, cu mai multe oportunităţi pe viitor, cu o nouă experienţă de
viaţă, cu mult mai multe cunoştiinţe acumulate de la profesionişti, cu o puternică voinţă de schimbare şi învăţare profundă.”
Ana Maria Rotariuc
Este cert că toţi aceşti studenţi au trăit o experienţă importantă şi definitorie pentru viaţa lor personală şi profesională din viitor. Oricine le
poate urma exemplul. Trebuie doar să îşi dorească şi să fie deschis noilor experienţe care vin odată cu mobilitatea Erasmus.
Pentru detalii, vă rugăm să o contactaţi pe Mădălina Ţicu, Incoming Exchange Co-ordinator În departamentul de Relaţii Internaţionale şi
Relaţii Publice al Universităţii Constantin Brâncoveanu.

