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FII CU UN PAS ÎNAINTEA CELORLALŢI!
PRE-ADMITERE 2015

Universitatea Constantin Brâncoveanu
organizează în data de 2 aprilie 2015, ora 14, 

pre-admitere pentru locurile fără taxă, de la forma de
învățământ cu frecvență, aferente anului universitar

2015-2016, la sediul din Pitești.
Pre-admiterea la programele de studiu se va face pe baza

unui test grilă, susținut la una din disciplinele: Limba și
literatura română, Istorie, Geografie, Economie, Matematică,
iar subiectele vor fi elaborate după tematicile de
bacalaureat.

LOCURILE FĂRĂ TAXĂ de la un program de studii se vor
ocupa exclusiv de către elevii participanți la pre-admitere,

strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Elevul
declarat admis în urma pre-admiterii își va valida locul fără
taxă, dacă va depune după examenul de bacalaureat din
sesiunea iulie 2015, dar nu mai târziu de 1 august 2015,
diploma de bacalaureat în original sau adeverință și va
completa contractul de școlarizare pentru anul I.

Obţine din timp titulatura de student şi beneficiază
de un loc fără taxă la una dintre specializările:

Detalii la secretariatul universităţii

www.univcb.ro
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Mitul 5 - Memoria umană funcţionează ca o cameră video, stocând
cu acurateţe evenimentele produse

Î n  c i u d a  f a p t u l u i  c ă
memoria  ne  înşa lă  de  multe
o r i  î n  v i a ţ a  d e  z i  c u  z i ,
s o n d a j e l e  a r a t ă  c ă  m u l ţ i
o a m e n i  c r e d  c ă  a m i n t i r i l e
l o r  s u n t  s t o c a t e  î n t r - u n
mod s imi lar  date lor  d intr -o
cameră  v ideo sau dintr -un
D V D .  A c e a s t ă  c r e d i n ţ ă  n u
e s t e  s u s ţ i n u t ă  d e  d a t e l e
şt i inţ i f ice .

Cercetător i i  arată  că ,  într -
a d e v ă r ,  e v e n i m e n t e l e

e x t r e m  d e  e m o ţ i o n a l e  t i n d  s ă  f i e  u ş o r  d e  r e t r ă i t ,  a v â n d  o
cal i tate  fotograf ică .  Totuş i ,  ch iar  ş i  aceste  amint i r i  t ind să  se
şteargă în  t imp ş i  să  f ie  predispuse la  d istors iuni .

Freud ş i  a l ţ i  cercetător i  c redeau acum mai  b ine de un secol  că
mintea  noastră  poate  stoca  în  subconşt ient  amint i r i  u i tate ,  de
multe  or i  t raumat izante ,  fără  a  le  p ierde.  Acum,  după mai  b ine
de un secol  de  studi i ,  ps ihologi i  au  a juns  la  o  concluz ie  d i fer i tă :
memoria  nu este  reproduct ivă ,  adică  nu redă cu acurateţe  ceea
ce am exper imentat ,  c i  este  reconstruct ivă .  Cu a l te  cuvinte ,
c e e a  c e  n e  a m i n t i m  e s t e  u n  a m e s t e c  n e c l a r  d e  r e c u l e g e r i
p r e c i s e  ş i  f a l s e ,  a l ă t u r i  d e  e l e m e n t e  c a r e  s e  p o t r i v e s c  c u
credinţele  ş i  bănuie l i le  noastre .

Cei  patru  profesor i  a f i rmă că  o  descr iere  mai  bună pentru
memoria  noastră  decât  cea  de „hard-disk” ,  casetă  v ideo sau
DVD ar  f i  următoarea :  un mediu af lat  în  cont inuă schimbare  ce

subl in iază  abi l i tatea  extraordinară  de a  crea  e lemente narat ive
f lu ide despre  exper ienţele  noastre  t recute  ş i  prezente .

Mitul 6 - Hipnoza este o stare unică de „transă”, ce diferă de starea
de trezire

În numeroase filme şi cărţi populare, hipnoza este descrisă drept o
stare de transă atât de  puternică încât îi poate convinge pe oameni
normali să comită asasinate (aşa cum se întâmplă în Candidatul
Manciurian), să se sinucidă şi să facă acţiuni la care nu ar recurge în
mod normal.

Cercetările arată că acest lucru nu este adevărat. Oamenii
hipnotizaţi pot rezista şi de multe ori chiar se opun sugestiilor
hipnotice, refuzând să facă lucruri ce nu le-ar sta în caracter, cum ar fi
rănirea unor persoane.

Totodată, studiile au arătat că hipnoza se aseamănă superficial cu
somnul, căci analiza cu ajutorul aparatelor de electroencefalografie
arată că oamenii hipnotizaţi prezintă aceleaşi unde cerebrale ca în
cazul stării normale de trezire.

În laborator, cercetătorii pot reproduce fenomenele pe care oamenii
le asociază hipnozei, cum ar fi halucinaţiile sau lipsa sensibilităţii la
durere, folosind doar sugestii, fără a menţiona hipnoza. Studiile au
ajuns la o concluzie fermă: hipnoza nu implică o stare de transă. De
altfel, majoritatea oamenilor care sunt hipnotizaţi afirmă după aceea
că nu s-a aflat într-o stare de transă. În cadrul unei cercetări, 62%
dintre participanţi afirmau că „hipnoza este o stare modificată a
conştiinţei” înainte să fie hipnotizaţi, însă după ce aveau parte de
această experienţă, doar 39% mai credeau acest lucru.

Aşadar, cercetătorii afirmă că nu există niciun motiv pentru a crede
că hipnoza diferă la un nivel fundamental de starea normală de trezie.
Ei spun că hipnoza pare să fie una din mai multe proceduri ce permit
stimularea reacţiilor oamenilor la sugestii.

Ramona – Gabriela Eana
Sursa: www.descopera.ro

Adevărul despre 6 mituri celebre 
din psihologia populară
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Iată cum funcţionează cele şase instrumente psihologice de influenţare şi cum
vă puteţi asigura că nu sunt folosite împotriva dumneavoastră:

1. Regula reciprocităţii
Acest principiu este cunoscut de fiecare dintre noi, descriind faptul că oamenii

tind să ne ofere acelaşi tip de tratament pe care l-au primit din partea noastră. Dacă
facem un prim pas, oferind un obiect preţios, o informaţie utilă sau pur şi simplu o
atitudine pozitivă, vom fi răsplătiţi pe măsură. Ceea ce contează este să facem noi
primul pas. Cu alte cuvinte, indiferent ce dorim să obţinem într-o situaţie, avem
şanse mai mari să reuşim dacă oferim noi mai întâi.

Cialdini oferă în cartea sa un exemplu impresionant al acestui principiu: în 1985,
după ce Mexicul a fost lovit de un cutremur devastator, una din ţările care i-au
oferit asistenţă financiară a fost Etiopia, care se confrunta cu grave probleme
economice. De ce s-a întâmplat acest lucru? Dintr-un motiv foarte simplu: în 1935,
atunci când Italia a invadat Etiopia, Mexicul a trimis ajutoare către statul african.
Aşadar, în ciuda interesului imediat, a distanţei uriaşe, a războiului civil şi a foametei
ce o afectau, Etiopia s-a simţit obligată să returneze favorul.

Un aspect impresionat al principului reciprocităţii este omniprezenţa sa în
cultura umană. De altfel, după studii exhaustive, sociologi precum Alvin Gouldner
au ajuns la concluzia că nu există nicio societate umană în care această regulă să
nu se aplice. Paleoantropologul Richard Leakey afirmă că „suntem oameni
deoarece strămoşii noştri au învăţat să-şi împărtăşească hrana şi abilităţile într-o
reţea a obligaţiilor”. Lionel Tiger şi Robin Fox, specialişti în antropologie culturală,
afirmă că această „reţea a îndatorării” este un mecanism adaptativ unic oamenilor,
ce a permis apariţia diviziunii muncii, a schimburilor de bunuri şi servicii (care au
facilitat dezvoltarea experţilor) şi a reţelei de interdependenţă care a permis
indivizilor să devină unităţi foarte eficiente.

Cum este folosită această regulă de „specialiştii persuasiunii”? Cialdini oferă
exemplul religiei Hare Krishna, care a cunoscut o dezvoltare extraordinară în
Occident datorită aplicării acestui principiu psihologic. Atunci când adepţii acestei
religii aveau probleme financiare, ei recurgeau la o tactică bazată pe acest
principiu: ei ofereau oamenilor de pe stradă o floare, refuzând să o ia înapoi dacă
aceştia nu doreau să o primească, sub pretextul că „este un cadou din partea
Societăţii Hare Krishna”. După ce oamenii acceptau cadoul, adepţii Hare Krishna le
cereau o donaţie de câţiva dolari. Tactica a obţinut rezultate extraordinare, astfel că
Societatea Hare Krishna a ajuns să aibă temple, afaceri şi proprietăţi în 321 centre
urbane din SUA şi alte ţări.

Cialdini afirmă că „regula reciprocităţii” este un instrument foarte puternic
pentru obţinerea conformităţii, motiv pentru care va fi dificil să reacţionăm atunci
când cineva îl foloseşte împotriva noastră. „La prima vedere, avem doar două
opţiuni: fie să cedăm, fie să refuzăm şi să suferim consecinţele asupra
sentimentelor de dreptate şi de obligaţie adânc întipărite în noi”, spune Cialdini.
Totuşi, profesorul spune că acestea nu sunt singurele noastre opţiuni.

„Dacă înţelegem cu adevărat natura oponentului nostru, putem părăsi câmpul
de luptă fără a suferi”, explică Cialdini. Profesorul afirmă că inamicul nostru real nu
este cel ce foloseşte regula reciprocităţii pentru a obţine acordul nostru, căci acea
persoană doar foloseşte puterea reciprocităţii; regula în sine este inamicul nostru.
„Dacă vrem să nu fim abuzaţi, trebuie să facem mai întâi câţiva paşi pentru a
dezamorsa energia acestei reguli”, explică cercetătorul.

Soluţia propusă de Cialdini este simplă: trebuie să acceptăm propunerile
dezirabile alte altora, dar să le vedem drept ceea ce sunt, nu ce sunt prezentate a
fi. Aşadar, dacă o persoană ne oferă un favor, putem să-l acceptăm, recunoscând
că am creat o obligaţie de a-l returna în viitor. Acest lucru ne face participanţi la
„reţeaua de obligaţii” ce a fost benefică atât indivizilor, cât şi societăţii, încă de la
începuturile umanităţii. În schimb, dacă favorul iniţial se dovedeşte a fi un truc
construit special pentru a ne determina să realizăm o acţiune de mai mare
importanţă, atunci partenerul nu este binefăcător, ci un profitor. Odată ce am
stabilit că oferta iniţială era o tactică de persuasiune şi nu un favor, vom putea
reacţiona corespunzător pentru a ieşi din influenţa acestui mecanism. Cât timp
percepem acţiunea sa ca pe un mecanism psihologic de persuasiune, persoana
respectivă nu va mai putea conta pe „regula reciprocităţii” drept aliat, căci aceasta
nu se aplică şi în cazul tacticilor de persuasiune.

continuarea în numărul viitor
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Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Consumatorului, aşa
cum ne-am obişnuit în ultimii ani, la Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice (FMMAE) Râmnicu Vâlcea din cadrul
Universităţii Constantin Brâncoveanu din Pitești s-a desfăşurat pe 16
martie 2015 atelierul de lucru/ workshop-ul cu tema “Informarea şi
educarea consumatorului român în spaţiul european”, ediţia a VI-a.
Manifestarea a fost organizată de reprezentanții Facultăţii de
Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea în
parteneriat cu Centrul de Turism şi Dezvoltare Durabilă al FMMAE,
Asociația Generală a Inginerilor din România – filiala Vâlcea și
Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Vâlcea,
fiind coordonat de un colectiv alcătuit din: Prof. univ. dr. ing. Sîrbu
Alexandrina, Conf. univ. dr. Iordache Carmen Maria şi Comisar şef
adjunct Tătaru Cristina.

Manifestarea a fost dedicată informării şi educării consumatorilor,
fiind adresată cu precădere studenților de la programul de studii
Economia Comerțului Turismului și Serviciilor (ECTS). La atelier au
participat studenți, elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale. Elevii invitaţi de la Colegiul Economic Râmnicu
Vâlcea au fost coordonați de prof. Dumitru Maria. 

Dezbaterile atelierului au fost delimitate pe două secţiuni. Într-o
primă parte a manifestării s-au abordat teme specifice legate de
necesitatea informării şi educării consumatorului român în context
european şi rolul tinerilor în promovarea unui comerţ corect prin
ajustarea cererii de mărfuri pe piaţa bunurilor de consum. Printr-o
prezentare succintă, reprezentanții
CJPC Vâlcea - Comisar şef adjunct
Tătaru Cristina și Consilier juridic
Căpățână Simona au punctat, prin
exemple şi studii de caz, efectele
pozitive pe care le generează
educarea consumatorului în
exercitarea dreptului de a alege în
cunoştinţă de cauză şi modificarea
adecvată a comportamentului
consumatorului în procesul
deciziei de cumpărare.

Prof. Dumitru Maria a subliniat
necesitatea educării tinerilor
consumatori,  activităţile
curriculare şi extra-curriculare la
nivelul liceului cu profil economic

fiind importante în acest sens. Elevii prezenţi la manifestare
vor participa cu eseuri la concursul național pe teme de
protecția consumatorului, care se organizează anual în cadrul
proiectului comun al Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorului (ANPC) cu Ministerul Educației Naționale
(MEN).

Studenţii de la anul I ECTS au adus în discuţie comerţul
electronic şi problemele ridicate de practicile frauduloase, care
au generat un nivel crescut de neîncredere faţă de acest tip de
comerţ în rândul tinerilor. De asemenea, s-au dezbătut
aspectele de protecţia consumatorilor în relaţie cu practicile
neloiale de modificare a preţurilor în perioadele
premergătoare reducerilor. Au fost studiate cazuri concrete
privind încălcarea drepturilor consumatorilor, fiind oferite

soluţii diferenţiate de rezolvare a problemelor şi situaţiilor similare pe
viitor. La discuţii au luat parte atât studenţi, reprezentanţii CJPC
Vâlcea, cât şi cadre didactice (Conf.univ.dr. Iordache Carmen, Lector
univ.dr. Marin Camelia, Prof.ing. Dumitru Maria).

În a doua parte a workshop-ului tematica abordată a vizat „Dreptul
la o viaţă sănătoasă”, Prof.univ.dr. Sîrbu Alexandrina explicând rolul
alimentaţiei pentru sănătatea populaţiei şi aspecte privind malnutriţia
în contextul securităţii alimentare, cu referire la situaţia existentă în
ţările europene. Conf.univ.dr. Răduţ Carmen a pledat pentru o
alimentaţie echilibrată.

Au existat numeroase puncte de vedere referitoare la informarea
consumatorului cu privire la calitatea mărfurilor alimentare din punct
de vedere al materiilor agro-alimentare, gradului de procesare a
alimentelor, prezenţa contaminanţilor şi siguranţa alimentelor,
etichetarea mărfurilor şi controlul oficial al alimentelor. Comisar şef
adjunct Tătaru Cristina și Prof.univ.dr. Sîrbu Alexandrina au explicat
diferenţele şi modalităţile de identificare ale produselor alimentare
ecologice şi produselor tradiţionale pe piaţa autohtonă.

La finalul atelierului s-a concluzionat că dreptul la o viaţă sănătoasă
aparţine fiecăruia dintre noi, dar ni-l putem exercita doar printr-un
consum cantitativ-calitativ şi sortimental adecvat, având noţiuni de
bază privind calitatea mărfurilor alimentare şi un comportament al
consumatorului corespunzător.

Prof.univ.dr. Alexandrina Sîrbu
Conf. univ. dr. Carmen Iordache
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Universitatea Constantin Brâncoveanu are plăcerea de a vă invita să participaţi la evenimentele organizate
pentru elevii de liceu și profesorii îndrumători, în cadrul săptămânii “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” din

perioada 06-10 aprilie 2015, a cărei desfășurare încadrează temele Anului European al Dezvoltării, 2015.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  pentruPROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  pentru
Săptămâna ”Să ştii mai multe, să fii mai bun”Săptămâna ”Să ştii mai multe, să fii mai bun”

SĂPTĂMÂNA DEZVOLTĂRII PERSONALESĂPTĂMÂNA DEZVOLTĂRII PERSONALE
6 - 10 aprilie 20156 - 10 aprilie 2015

Persoană de contact: Tudorel Popescu – Director Departament de Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice
Telefon: 0784.211.644

E-mail: tudorel.popescu@gmail.com
www.univcb.ro                                                                                                      www.fb.com/univbrancoveanu


