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Miercuri, 1 octombrie 2014, zi importantă pentru Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Ca în fiecare an, în Aula
Magna s-au adunat studenţi, cadre didactice, autorităţi locale şi
reprezentanţi ai presei argeşene, pentru a marca începutul unui nou
an universitar. Emoţiile au fost evidente, fie că a fost vorba despre
boboci, aflaţi la început de drum, sau despre studenţi aflaţi în ani mai
mari, bucuroşi să-şi revadă colegii şi profesorii. Chiar şi
personalităţile care au luat loc la prezidiu s-au lăsat cuprinse de starea
specială, proprie fiecărui început de drum. Una peste alta, o zi a
vorbelor frumoase, a optimismului dublat de raţiune şi simţ al
măsurii. O zi cu de toate: discursuri, glume, amintiri şi, evident,
nelipsita festivitate de premiere a celor mai buni dintre studenţii şi
absolvenţii Universităţii „Constantin Brâncoveanu”. DSB se alătură
urărilor de bine, sănătate şi succes în noul an universitar pentru toţi
studenţii şi cadrele didactice din universitatea noastră.
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Rectorul Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” a deschis anul universitar într-o manieră proprie,
alternând momentele de bilanţ cu cele în care a prezentat elementele
de noutate şi strategie propuse de Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”. Un discurs centrat pe o analiză avizată a contextului
socio-cultural - „o economie care se caută mai mult decât se
regăseşte, o Europă bântuită de fantoma crizei” – care a subliniat
faptul că Universitatea „Constantin Brâncoveanu” le propune
studenţilor săi un învăţământ de calitate, inovator şi un mediu
academic performant. Confirmările acestui fapt au fost numeroase,
de-a lungul timpului, acestea venind din partea celor mai avizate
foruri în materie de învăţământ superior, a subliniat Rectorul UCB:
este vorba despre ARACIS, care, în urmă cu 2 ani, a conferit
instituţiei noastre grad ridicat de încredere) şi de Asociaţia
Universităţilor Europene, ai cărei evaluatori (din Germania, Franţa,
Grecia şi Slovenia) au confirmat acest statut.
După momentele de bilanţ, Rectorul Universităţii le-a vorbit celor
prezenţi în sală despre noutăţile acestui an în instituţia noastră: cele
două linii de Masterat (Management şi logistică şi Drept privat),
despre alegerea cărora spune că „nu a fost întâmplătoare, ci a
constituit rezultatul consultării cu angajatorii din judeţul Argeş”. Un
alt element important l-a reprezentat referirea la proiectele în
domeniul cercetării ştiinţifice. În acest context, Prof. univ. dr.
Ovidiu Puiu le-a adresat celor prezenţi invitaţia de a ni se alătura la
Conferinţa internaţională anuală, organizată de instituţia noastră,
aflată deja la cea de-a doua ediţie. O manifestare ştiinţifică de marcă,
al cărei nivel a fost deja confirmat prin faptul că, a subliniat Rectorul
UCB, „în acest an, avem deja peste 60 de lucrări din afara
universităţii înscrise la conferinţă”.
Mai departe, Rectorul Universităţii a vorbit despre „o oportunitate
regăsită prin mult-discutata Ordonanţă 49”. Fără de a se feri de
argumente tăioase, Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu a ţinut să facă unele

precizări foarte importante legate de poziţia UCB în legătură cu
necesitatea unui Colegiu universitar. Subliniind faptul că
„învăţământul terţiar este prezent în toată Europa şi nu numai”,
acesta a arătat că, „dincolo de ceea ce reprezintă această publicitate,
această manipulare în legătură cu acest subiect, avem de-a face, de
fapt, cu aşezarea normalităţii în România”. Departe de a reprezenta
încercarea de a-i încuraja pe absolvenţii fără bacalaureat să creadă că
pot intra la facultate sărind peste etapele normale, Rectorul UCB şia centrat discursul pe termeni precum lege, corectitudine, raportare
la normalitate, vorbind despre momentul în care, la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”, a avut loc o consultare cu angajatorii, la
care au participat prim-ministrul Victor Ponta şi Ministrul
Educaţiei, Remus Pricopie. Un eveniment important, „din care a
rezultat nevoia de a integra tinerii care nu se regăsesc nicăieri”.
Încercând să diminueze efectele unui continuu proces de
manipulare, Rectorul Ovidiu Puiu a subliniat din nou importanţa
atitudinii autorităţilor faţă de tineri.
Tot despre tineri a vorbit Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu şi atunci
când a prezentat importanţa acordată de UCB domeniului Relaţiilor
Internaţionale. Un domeniu privilegiat, mai ales prin ERASMUS
PLUS, prin care universitatea pune la dispoziţia doritorilor 170 de
burse de studii şi stagii de practică, acordând granturi de 500-700 de
Euro. În acest context, Rectorul UCB s-a referit la ceea ce a numit
„una dintre marile drame contemporane: atitudinea unora faţă de
învăţământul românesc”. Mai exact, a subliniat vorbitorul, prin
„acest stop pe care l-am pus educaţiei, doar 14% din populaţia ţării
are studii superioare”. Mai mult decât atât, „suntem pe locul 3 în top,
dacă facem referire la tinerii care nu se regăsesc nicăieri pe piaţa
muncii”. În acest context, demersul UCB a avut în vedere faptul că
„toate aceste oportunităţi ne oferă calea de a ne regăsi locul într-o
Europă care a ales să fie din ce în ce mai concurenţială”.
În final, Rectorul UCB a ţinut să-i felicite pe cei care au ales să
urmeze studiile la Universitatea noastră, fie ei studenţi sau
masteranzi, subliniind că educaţia este adevărata cale spre progres.
De asemenea, a amintit importanţa parteneriatului dintre UCB şi
mediul preuniversitar, parteneriat care reprezintă „secretul aşezării
pe baze durabile a învăţământului din România”. Dincolo de
mulţumirile adresate autorităţilor locale şi judeţene sau
Inspectoratului Şcolar Judeţean, Rectorul a ţinut să mulţumească
public şi ÎPS Calinic pentru că, în Anul Brâncoveanu, a devenit parte
a adunării eparhiale, dar şi presei locale, pentru reflectarea cu
obiectivitate a evenimentelor de la Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”. Şi nu în ultimul rând, Rectorul le-a mulţumit
cadrelor didactice, „fără de care nu ar fi fost posibil un asemenea loc
al UCB în rândul universităţilor din România”. „Trăim, ne luptăm
cu viaţa, având în faţă modele”, a mai subliniat Rectorul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”, în Aula Magna a unei instituţii care
promovează modele veritabile, într-o lume plină de incertitudini.
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Mihai Oprescu, Prefectul Judeţului Argeş: „La UCB, există baza materială de
excepţie dar şi resursa umană deosebită pentru a face performanţă”
„Este o emoţie de câte ori mă aflu în faţa colegilor şi a studenţilor”, a mărturisit
Mihai Oprescu, Prefectul Judeţului Argeş şi cadru didactic la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”. La început de an universitar, acesta a ţinut să
transmită un mesaj atât din partea Guvernului României şi a Prim-ministrului,
Victor Ponta, cât şi în nume personal: „Un an plin de reuşite” le-a urat domniasa celor aflaţi în Aula Magna, ţinând să-i asigure că, „în pofida tuturor
vicisitudinilor, există şansa unui viitor mai bun”. Pentru a face acest lucru posibil,
a precizat vorbitorul, trebuie mărit numărul tinerilor cu studii superioare,
deoarece, „problema reală nu este atât inflaţia de diplome din universităţi, despre
care vorbesc multe persoane – unele, în necunoştinţă de cauză – ci calitatea
oamenilor pe care îi scot aceste universităţi”. Prefectul Mihai Oprescu i-a asigurat
pe bobocii brâncoveni că au făcut o alegere bună, prin decizia de urma cursurile
acestei instituţii de învăţământ superior, unde vor avea, i-a asigurat domnia-sa,
„baza materială de excepţie dar şi resursa umană deosebită pentru a face
performanţă”. Adresându-li-se ca un tânăr celor de-o vârstă apropiată, Mihai
Oprescu le-a recunoscut tinerilor forţa şi entuziasmul specifice tinereţii: „Există
un moment al studiului, un moment al înţelepciunii şi un moment de a pune
sămânţa într-un pământ roditor. Vă sfătuiesc să folosiţi aceşti ani în deplinătatea
puterilor voastre. Vă urez un an plin de reuşite şi să acumulaţi tot ceea ce vă este
pus la dispoziţie de către dascălii dvs. Un an bun şi tot ce vă doriţi!”

discursul şefului de la ISJ Argeş, Dumitru Tudosoiu. Făcând referire la
discursurile antevorbitorilor săi, domnia-sa a subliniat importanţa parteneriatului
dintre sistemul preuniversitar şi cel universitar, mai ales pentru că, de fapt, „esenţa
sistemului de educaţie este sămânţa sădită în sol roditor, elevii trebuind încurajaţi
să-şi contureze viitorul”. Despre Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
Dumitru Tudosoiu a avut numai cuvinte de laudă, confirmând calitatea serviciilor
educaţionale din instituţia noastră: „Inspectoratul Şcolar Judeţean a văzut în UCB
un partener corect şi competent. Este o universitate cu foarte mare deschidere şi
un foarte mare potenţial. În definitiv, ce universitate privată mai oferă locuri fără
taxă?”.
În legătură cu subiectul spinos al colegiilor universitare, şeful ISJ a fost tranşant:
„Ce trebuie să facem cu un elev care a picat Bac-ul? Trebuie să încercăm să găsim
o formulă prin care să-şi continue studiile, pentru a nu abandona de tot şcoala”.
De aceea, Dumitru Tudosoiu a numit demersul acesta „un plan remedial, în
primă fază, deoarece este foarte important pentru tineri să se regăsească undeva.
Este o a doua şansă, mai ales că societatea nu-ţi oferă prea multe lucruri. Vă
felicit, domnule Rector, pentru iniţiativele dvs. – atât cea legată de oferirea unei
burse, cât şi cea legată de înfiinţarea unui colegiu. Sunteţi un pionier la nivelul
judeţului Argeş!”.

Mesajul ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, transmis de
Protopop Ciprian Vuţan: „Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi face
pentru bătrâneţe”
Tudor Pendiuc, Primarul Municipiului Piteşti: „În această competiţie, va reuşi
Protopopul Ciprian Vuţan a adus în Aula Magna mesajul ÎPS Calinic,
cel mai bun”
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului. El însuşi fost absolvent al Universităţii
Şi în acest an, discursul lui Tudor Pendiuc – aflat în Aula Magna în dublă „Constantin Brâncoveanu”, Ciprian Vuţan a început prin a vorbi despre contextul
calitate (de Primar al Municipiului Piteşti şi de cadru didactic al UCB) a fost unul special al acestei sărbători: Anul Brâncoveanu: „Cu 300 de ani în urmă, neamul
deosebit. Îmbinând tonul glumeţ cu realităţile serioase, le-a vorbit celor aflaţi în românesc a dat un erou, căruia UCB îi duce mai departe jertfa”. Mesajul adus a
Aula Magna despre două acţiuni importante la care a participat, de curând, la fost unul special, menit să arate importanţa rolului de educator: „Un om educat se
adunarea Institutului Oraşelor Europene şi unde în centrul discuţiilor s-a aflat deosebeşte de cel needucat aşa cum un om viu se deosebeşte de cel mort”. Este cu
schimbarea. Despre nevoia de schimbare le-a spus, mai în glumă, mai în serios, şi atât mai important cu cât „omul nu poate deveni om decât dacă este educat”. În
celor prezenţi, esenţa fiind că „lumea se schimbă atunci când ai cu cine să o faci această sferă întinsă a educaţiei, cea creştină ocupă un loc aparte, arată mesajul
să se schimbe. Vouă vă trebuie doar convingerea că puteţi să schimbaţi lumea. ÎPS Calinic: educaţia creştină se află dincolo de predarea informaţiilor. Se referă
Puteţi face asta prin forţa învăţăturii. În viaţă, întotdeauna este bine să te uiţi în la modelarea caracterului, utilizând duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. În
spate şi să vezi că ai la ce să te uiţi, că ai lăsat ceva în urma ta, că ai realizat ceva”. încheierea mesajului său, regăsim un elocvent citat aparţinându-i lui Aristotel:
În acelaşi context, Tudor Pendiuc le-a vorbit tinerilor despre prejudecăţi, „Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi face pentru bătrâneţe”.
necesitatea de a-şi alege modele veritabile şi aceea de a acumula cât mai multe
cunoştinţe. Pentru că, dacă nu putem susţine cu certitudine că suntem cei mai
Mesajul bobocilor Bogdan Ciucu şi Maria Cristina Ghergu: „Suntem mândri
buni, atunci „trebuie să putem avea pretenţia să suntem foarte buni în meseria pe de alegerea făcută de a urma UCB”
care ne-am ales-o”. De aceea, în contextul discuţiilor interminabile despre
În final, au avut cuvântul bobocii. Şi nu oricine. Este vorba despre doi dintre
inexistenţa locurilor de muncă, Tudor Pendiuc a conchis că „este nevoie de cei care au intrat la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” pe locurile fără taxă,
calitate. Mai mult, nu putem să performăm fără curaj”. Asigurându-i pe tineri că în urma concursului din această primăvară. Bogdan Ciucu şi Maria Cristina
administraţia publică are nevoie de specialişti, Primarul Piteştiului a recunoscut că Ghergu au venit în faţa unei săli pline şi au avut curajul de a vorbi în numele celor
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” oferă condiţiile pentru această care, ca şi ei, au ales să studieze la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”.
performanţă. Discursul s-a încheiat într-un ton optimist şi mobilizator: „În Emoţionaţi şi entuziaşti, au vorbit în numele bobocilor şi ne-au împărtăşit câteva
această acerbă concurenţă, depinde de noi; totul este o competiţie, în care va reuşi dintre aşteptările şi visurile de început de studenţie: „Ne aşteptăm la multă
cel mai bun. Vă urez să aveţi puterea de a reuşi şi puterea de a depăşi împreună muncă, nopţi pierdute şi amintiri plăcute”. „Suntem mândri de alegerea făcută de
această situaţie, nu tocmai plăcută, prin care trecem cu toţii”.
a urma Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Ştim că se ni se cere entuziasm
şi implicare. Ne dorim să ne ridicăm la standardele universităţii şi să menţinem
Dumitru Tudosoiu, Inspector Şcolar General: „UCB - un partener corect şi bunul renume al acesteia”.
competent”
Rectorul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, gazda şi moderatorul
Lect. univ. dr. Ramona – Gabriela Eana
evenimentului din Aula Magna, l-a
prezentat pe Dumitru Tudosoiu, în
contextul în care le-a vorbit celor
prezenţi despre parteneriatul dintre
UCB şi ISJ Argeş, din acest an: „un
mecanism de a accede la UCB pe
bază de concurs”. În esenţă,
proiectul a avut în vedere, dincolo
de bursele sociale acordate de
Universitatea
„Constantin
Brâncoveanu”, încurajarea valorii.
Mai concret, este vorba despre
admiterea organizată în luna mai,
unde instituţia a acordat bursă
pentru 10% din locurile scoase la
concurs. Demersul s-a bucurat de
succes, fiind chiar şi 10-11/ loc, în
funcţie de specializare.
În acest context s-a desfăşurat
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La Brăila, a răsunat din nou
Gaudeamus Igitur!
Prima zi din octombrie reprezintă, în mod tradiţional, un nou an universitar, cu
emoţii pentru studenţi, în special boboci, dar şi pentru profesori. Anul acesta
deschiderea festivă a anului universitar a avut loc în Aula Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Brăila. La eveniment au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale, ai mediului economic, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi.
Conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decan al Facultăţii Management Marketing în
Afaceri Economice, a salutat prezenţa numeroşilor invitaţi, apreciind că acest fapt
ne dovedeşte, o dată în plus, că ne bucurăm de aprecierea domniilor lor. Doamna
decan a menţionat că „ne aflăm în cel de-al 23-lea an al existenţei UCB aici, la
Brăila, şi ne bucurăm foarte mult să începem un nou an pe care suntem siguri că
se va finaliza cu rezultate la fel de frumoase ca şi până acum”.
Doamna decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu consideră că „cei peste 20 de ani
de existenţă ne obligă la un plus de calitate, un plus de implicare socială şi
activităţi noi în acest an universitar. Ne propunem să continuăm frumoasa
colaborare cu toate liceele din municipiul şi judeţul Brăila, să ne implicăm în
acţiuni sociale în sprijinul comunităţii locale şi să derulăm proiecte de cercetare
utile societăţii”.
Cu toţii am aplaudat prezenţa numeroasă a invitaţilor ce au fost prezentaţi de
doamna decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu: doamna Vasilica Anghel – director
BancPost, doamna Carmen Klaus-Tamaşi – director executiv CECCAR,
domnişoara Camelia Guşatu – director al Direcţiei pentru Tineret şi Sport a
Primăriei Municipiului Brăila, doamna Camelia Drăgan – preşedinte a Asociaţiei
Antreprenorilor din România, filiala Brăila, domnul director al Bibliotecii
Judeţene Panait Istrati, Dragoş Neagu, domnul director al Societăţii Unita, Sorin
Boşneag. De asemenea, în prezidiu s-au aflat invitaţi precum doamna prof. dr.
Cristina Anton, director Casa Corpului Didactic Brăila, domnul Viorel Avram,
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, domnişoara prefect dr. Vasilica Vâlcu dar şi
domnul Mircea Florin, director Zona Liberă Brăila – unul dintre absolvenţii
UCB cu care ne mândrim.
Domnul preşedinte al Senatului UCB, prof. univ. dr. Ion Scurtu a fost alături de
noi, ca în fiecare an, şi ne-a asigurat de susţinerea dumnealui şi de încurajările
permanente pentru derularea de noi proiecte şi continuarea cercetării ştiinţifice.
Domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, Viorel Avram, a urat
tuturor un an universitar bun şi a afirmat: „am colaborat cu absolvenţi ai UCB şi
am constatat că sunt profesionişti desăvârşiţi, de aceea mediul de afaceri brăilean,
şi nu numai, trebuie să înţeleagă că UCB este un furnizor de specialişti bine
pregătiţi”.
Ne-a onorat cu prezenţa sa primarul Municipiului Brăila, conf. univ. dr. Aurel
Gabriel Simionescu: „dincolo de ceea ce urăm la fiecare început de an: Realizări!
Performanţe! Succes!, aş dori să punctez trei lucruri: apreciez modul în care s-au
prezentat studenţii la examenele de licenţă, faptul că domnul rector Ovidiu Puiu

şi-a arătat disponibilitatea pentru participarea universităţii, prin cadrele didactice,
în cadrul proiectelor demarate de Agenţia de Dezvoltare Regională şi faptul că în
continuare e nevoie de oameni cu studii superioare, deoarece pe tronsonul de
populaţie cu vârsta între 20 şi 25 de ani, România ocupă încă un loc codaş în ceea
ce priveşte absolvenţii de studii superioare, în rândul statelor membre UE”.
Cu mari emoţii, Alina Plopeanu, boboaca aleasă să-şi încurajeze colegii la
început de drum, studentă la programul de studii Management, ne-a mărturisit:
„emoţia de a fi studentă este neaşteptat de mare. Se împleteşte cu nerăbdarea,
curiozitatea, dar şi cu teama de necunoscut – emoţii fireşti, atunci când treci de
la o etapă la alta. Ştim că drumul ce urmează să-l parcurgem nu va fi uşor; de acum
încolo, exigenţele sporesc, iar greşelile trebuie să fie mai puţine, dar tocmai faptul
că ne-am ales singuri această cale face ca lucrurile să fie mai uşoare. Ţin să-i felicit
pe colegii care au optat pentru Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
asigurându-i că au făcut o alegere foarte potrivită. Personal, îmi doresc foarte mult
să devin bursier Erasmus şi am ales Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
deoarece aici îmi voi putea îndeplini acest vis”.
La manifestare au participat şi cadre didactice de la Universitatea „Dunărea de
Jos” Galaţi, decanul Facultăţii de Inginerie şi Agronomie Brăila, conf. dr. Cristian
Simionescu şi domnul prodecan al aceleiaşi facultăţi, conf. univ. dr. Nicuşor
Drăgan. Cu acest prilej, domnul decan a reconfirmat relaţiile bune dintre
instituţiile noastre şi este sigur că şi pe viitor vom colabora frumos.
Domnul rector fondator, prof. univ. dr. Alexandru Puiu, ne-a îndemnat ca de
fiecare dată să sperăm în mai bine, să depăşim individualismul, să credem în
realizările în echipă şi împreună, profesori, studenţi, specialişti, să ne unim
eforturile pentru a consolida universitatea, având încredere că vom redresa
numărul de studenţi şi vom acoperi prin calitate această dificultate de ordin
cantitativ.
Domnul rector fondator a mulţumit în mod deosebit bobocilor şi boboacelor ce
ne-au ales, în special aici la Brăila, dovedind încredere în tot ceea ce s-a făcut aici,
ca bază materială şi umană. I-a asigurat că au ales bine, fiind printre primele
universităţi particulare acreditate, care a obţinut printre primele Certificatul Grad
de Încredere Ridicată, avem un număr mare de burse Erasmus pe care le oferim
studenţilor noştri, dar şi multe alte motive, unele oferite chiar de numeroasele
personalităţi naţionale şi internaţionale ce ne-au vizitat.
La finalul festivităţii s-au înmânat premii celor mai buni studenţi şi masteranzi
ai celor două facultăţi din Brăila.
Am trăit împreună emoţiile unui nou început şi ne-am bucurat că, pentru încă
un an, în liniştea oraşului nostru a răsunat din nou Gaudeamus Igitur!

Lect. univ. dr. Gica Culiţă

Sãptãmânal editat de Universitatea
Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star.
Se distribuie GRATUIT în cotidianul CURIERUL ZILEI
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Festivitatea de deschidere a anului universitar 20142015
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti
Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice, Rm. Vâlcea

N A R G

Deschiderea oficială a anului universitar 2014-2015 la Facultatea de
Management, Marketing în Afaceri Economice din Rm. Vâlcea a avut loc
miercuri, 1 octombrie 2014. Evenimentul a reunit în Aula facultăţii distinşi
invitaţi – personalităţi ale vieţii culturale vâlcene, autorităţi ale administraţiei
locale: Dumitru Nicu Cornoiu- Prefectul judeţului Vâlcea, Vasile Cocoş - Viceprimarul Râmnicului, Bogdan Pistol – Vicepreşedintele CJV, prof. Ion Vlăsceanu
– Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic, alături de membri
din conducerea insti¬tu¬ţiei de în¬vă¬ţă¬mânt superior anterior menţionată,
cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, studenţi, părinţi,
agenţi economici locali.
Oferindu-le binecuvântarea sa tuturor celor prezenţi, Preasfinţitul Părinte
Emilian Lovişteanul, Arhiepiscopul Râmnicului, a deschis festivitatea cu o scurtă
rugăciune de mulţumire şi cerere adresată lui Dumnezeu, pentru studenţii şi
cadrele didactice din Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Elogiind numele
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, Prea-Sfinţia Sa i-a îndrumat pe studenţii brâncoveni
să urmeze astfel de modele şi pilde în viaţă, precum Sfinţii Martiri Brâncoveni:
„oameni de cultură, care au chivernisit bine averea ţării şi au ştiut să se jertfească .
Primul cuvânt de „bun venit” a fost adresat studenţilor de Rectorul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”, Prof. Univ. dr. Ovidiu Puiu. Trecând în revistă doar
câteva dintre succesele de care se bucură Universitatea „Constantin Brâncoveanu”,
„o instituţie tânără de învăţământ”, Domnul Rector şi-a oprit atenţia asupra
Calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, conferit de ARACIS în
urmă cu trei ani, urmând ca la numai doi ani mai târziu, acesta să fie confirmat în
plan internaţional, în urma celor două vizite întreprinse în universitatea noastră de
European University Association.
Acum, la început de an universitar 2014-2015, Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” oferă două programe noi de masterat acreditate – Management şi
Logistică – precum şi un domeniu nou – specializarea DREPT PRIVAT,
acreditată cu acelaşi GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, binemeritat.
Zona relaţiilor internaţionale a reprezentat mereu un succes pentru
universitatea noastră, iar după spusele Domnului Rector, acest an universitar
reprezintă un moment nou pentru mobilităţile tinerilor garantate prin programul
Erasmus +. Anul acesta, studenţii şi masteranzii brâncoveni vor avea posibilitatea
de a beneficia de un grant semnificativ pentru studii sau internship-uri întreprinse
în cele 30 de instituţii de învăţământ superior din Europa şi SUA, care compun
portofoliul de parteneriate actual.
Aflată deja la a doua ediţie, Conferinţa internaţională Knoweldge Economy –
Chanllenges of the 21st century îşi dovedeşte utilitatea şi impactul creat prin
faptul că, până la ora actuală, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, în calitate
de organizator, a primit deja 60 de lucrări, trimise de participanţi străini şi români.
Lucrările prezentate în cadrul conferinţei anterior menţionate vor fi publicate în
Revista „Strategii Manageriale”. Cu un board format din cei mai de seamă
reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Europa, în special Austria
şi Portugalia, Revista Universităţii „Constantin Brâncoveanu” este, în acest
moment, indexată în trei baze de date internaţionale.
Dornici să-şi exprime opinia, invitaţii din prezidiu, luând pe rând cuvântul, iau încurajat şi felicitat pe studenţii brâncoveni, asigurându-i că studiul este
singurul drum către performanţă. Apreciind activitatea Universităţii „Constantin

Brâncoveanu”, dovedită prin numărul mare de tineri încadraţi în piaţa muncii,
invitaţii din prezidiu au ţinut să menţioneze că nimeni nu poate intra în circuitul
economic al unui stat fără a se forma iniţial, iar locaşul de învăţământ brâncovean
din comunitatea vâlceană satisface toate cerinţele unei astfel de formări.
Lista urărilor şi totodată a cuvintelor frumoase adresate universităţii noastre sa încheiat cu discursurile studentelor Cristina Vlad, în calitate de boboc bursier şi
Mădălina Ignat, în calitate de absolventă:
„Am dat curs invitaţiei dvs., în calitate de boboc bursier, din dorinţa de a vă ura
tuturor un an plin de succes. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să aibă putere de
muncă şi de concentrare, să fim receptivi şi implicaţi în actul de învăţare, să
participăm cu interes şi devotament la cursuri şi să reuşim să ne atingem
obiectivele propuse.
Ştiu că oricât de multe obstacole vom avea de înfruntat vom găsi susţinere şi
înţelegere în colegi şi în cadrele didactice.
Absolventă Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”
Studentă Anul I, specializarea Management
Bursieră – în urma susţinerii examenului de Pre-admitere
Încurajările şi gândurile frumoase adresate colegilor săi au fost, bineînţeles,
însoţite de mulţumiri adresate foştilor profesori, mulţumiri anticipate adresate
actualilor profesori şi, nu în ultimul rând, părinţilor.
Eforturile depuse de noi, formatorii de profesionişti dar şi de caractere, în egală
măsură, au fost răsplătite, ascultând discursul elaborat şi vocea plină de emoţie a
absolventei noastre, Mădălina Ignat:
„Avem norocul de a fi tineri la începutul unui nou mileniu, într-o lume în
continuă schimbare, din ce în ce mai lipsită de constrângeri şi plină de posibilităţi.
Am avut, de asemenea, şansa extraordinară de a beneficia de serviciile unui
colectiv didactic excepţional. Majoritatea profesorilor care ne-au îndrumat paşii în
cei trei ani de studiu şi-au trăit adolescenţa într-un sistem social diferit de cel
actual. Multe dintre noţiunile, care, pentru noi, sunt pagini de istorie, reprezintă
pentru domniile lor ani de viaţă, cu toate bucuriile şi tristeţile lor.
Nimeni nu poate nega bogăţia de informaţie pe care o reprezintă o astfel de
experienţă, aşa cum nimeni nu poate nega aplicaţia şi dăruirea cu care profesorii
noştri se străduiesc să ne transmită cunoştinţele lor.
Una dintre lecţiile pe care le-am învăţat în anii de studenţie, nu din cărţi, ci în
relaţie directă cu profesorii Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, spune că
succesul, sub orice formă l-am înţelege fiecare dintre noi, se construieşte, în primul
rând, prin educaţie şi depinde numai de determinarea cu care ne urmărim
obiectivele.
Acesta este mesajul pe care doresc să-l transmit mai tinerilor mei colegi, la
începutul noului an universitar
Mădălina Ignat – absolventă
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
Prezentator TV – Etalon, Rm. Vâlcea
Lect. univ. dr. Ramona Chiţu

