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Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, a organizat în data de 2 aprilie 2015, la sediile din Pitești,
Rm. Vâlcea și Brăila, pre-admiterea pentru locurile fără taxă, aferente anului universitar 2015-2016.
Pre-admiterea la programele de studiu: Management, Management (în limba engleză), Marketing,
Contabilitate, Finanțe, Comunicare și relații publice, Drept, Administrație publică, s-a făcut pe baza unui
test grilă, susținut la una din disciplinele: Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Economie,
Matematică, iar subiectele au fost elaborate după tematicile de bacalaureat.
Peste 1.000 de elevi de clasa a XII-a s-au întrecut în cele trei orașe pentru a ocupa un loc de student la
Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Locurile fără taxă de la programele de studii s-au ocupat exclusiv de către elevii participanți la preadmitere, strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
Elevii declarați admiși în urma pre-admiterii își vor valida locul fără taxă, în momentul în care vor face
dovada promovării examenului de bacalaureat, dar nu mai târziu de 1 august 2015, și vor completa
contractul de școlarizare pentru anul I.
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Felicitări tuturor celor care au intrat în concurs și mulțumiri liceelor reprezentate în
cele trei orașe.
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for your career!
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ERASMUS
- ECHILIBRUL DINTRE MUNCĂ ŞI DISTRACŢIE

La Centrul Universitar Brăila al Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti a
fost organizat, marţi. 07.04.2015, seminarul dezbatere "Student brăilean –
student european". Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul acţiunilor derulate de
către Centrul Universitar Brăila în cadrul programului naţional "Şcoala Altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun! ", beneficiind de participarea elevilor şi
profesorilor din liceele brăilene.
Urările de bun venit au fost adresate de către doamna Decan conf. univ. dr.
Camelia Vechiu, care şi-a centrat cuvântul pe oportunităţile de studiu şi
formare în străinătate, subliniind că studenţii universităţii beneficiază atât de
burse pentru studii cât şi de burse pentru stagii de practică.
Patru dintre studenţii participanţi la programul Erasmus Placement au făcut
împărtăşit elevilor brăileni, cu ajutorul imaginilor, din experienţa pe care au
trăit-o în Portugalia atunci când au beneficiat de un stagiu de practică la
Instituto Politecnico do Porto.
Pentru Diana Frunză "experienţa Erasmus a pornit de la dorinţa de a-mi hrăni
spiritul călător. Am beneficiat de o bursă de practică pe o perioadă de 3 luni în
cadrul ISCAP (Institutul Superior de Contabilitate şi Administraţie Porto). Nu
am ratat atracţiile turistice din Porto şi oraşele învecinate, pentru că DA –
Erasmus reprezintă echilibrul dintre muncă şi distracţie. Am păstrat în minte un
album de amintiri splendide legate atât de noi prietenii cât şi de Portugalia."
Perianu Florin-Claudiu, student în anul II la programul Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, le-a mărturisit elevilor că petrecerea celor 3 luni de
vară în cadrul Institutul Superior de Contabilitate şi Administraţie Porto a
reprezentat una dintre cele mai provocatoare experienţe. "Sunt mândru că am

reuşit să fac parte din acest program şi îndemn toţi studenţii care urmăresc săşi extindă propriile orizonturi, să călătorească sau să acumuleze experienţă, să
profite din plin de aceste oportunităţi."
Durbacă Andra şi Lupaşcu Alina au reiterat îndemnul făcut de către ceilalţi
bursieri Erasmus de a participa la acest program, deoarece aceasta însemnă
un plus atât pe plan profesional cât şi personal.
Ciorăşteanu Gianina

Premierea olimpicilor de la
Olimpiada Națională de Limbi Clasice –
Limba Latină și Limba Greacă veche
Duminică, 5 aprilie, Universitatea Constantin Brâncoveanu din
Pitești a fost gazda festivității de premiere a olimpicilor de la
Olimpiada Națională de Limbi Clasice – Limba Latină și Limba
Greacă veche.
Organizatorii olimpiadei au fost Ministerul Educației și
Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Argeș.
Partenerii evenimentului: Consiliul Județean Argeș, Primăria
Municipiului Pitești, Primăria Orașului Mioveni, Universitatea
Constantin Brâncoveanu.
Centrul de examen al olimpiadei a fost Colegiul Național Zinca
Golescu din Pitești.
La eveniment au fost prezenți peste 300 de participanți din
toata țara, elevi premianți, cadre didactice, îndrumători și părinți.
Premiile olimpicilor au fost acordate de către conf. univ. dr.
Mina Maria Rusu de la Universitatea din București, Presedintele
executiv al Comisiei Naționale de evaluare iar premiile speciale au
fost acordate de către prof. Tudosoiu Dumitru, inspector școlar
general, ISJ Argeș.
Felicitări tuturor celor care au intrat în concurs, dascălilor lor și
celor care au făcut posibilă oragnizarea acestei olimpiade.
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Seminar
- dezbatere la UCB Brăila: Cariera mea - viitorul meu
În cadrul acţiunilor desfăşurate în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, luni, 6 aprilie 2015, la sediul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”
Piteşti, Centrul Universitar Brăila, ora 10.00, a avut loc seminarul - dezbatere
intitulat „Cariera mea - viitorul meu”. Evenimentul a fost adresat elevilor de
la liceele brăilene, iar anul acesta au răspuns invitaţiei elevi de la: Liceul
Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Liceul cu
Program Sportiv şi Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”. În cadrul
manifestării au mai participat cadre didactice, studenţi şi specialişti din
diferite domenii de activitate. Tema dezbaterii a fost cariera, cu referire la
domeniul bancar, mediul de afaceri, administraţia publică şi mass-media. În
alocuţiunea de bun venit, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Decanul Facultăţii
de Management - Marketing în Afaceri Economice Brăila, a precizat
importanţa acestui subiect pentru cei tineri, prezentându-i, totodată, şi pe
cei care au răspuns invitaţiei de a lua parte la aceste discuţii: Ec. Camelia
Guşatu, Director - Direcţia Cultură, Învăţământ, Sport şi Turism - Primăria
Brăila, din anul 2009, Ec. Diana Ştefan, Director de operaţiuni - UniCredit
Tiriac Bank, sucursala Brăila, din anul 2012 şi Ec. Florin Mircea, Director Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere” Brăila, din anul 2000, toţi cei
trei fiind absolvenţi ai Universităţii Constantin Brâncoveanu.
La începutul dezbaterii, doamna conf. univ. dr. Liliana Gherman,
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila a
prezentat un scurt material despre definirea carierei, precum şi despre
iniţierea şi dezvoltarea acesteia.
Dintre oaspeţi, primul care a luat cuvântul a fost doamna Camelia
Guşatu, care a mulţumit pentru invitaţie, precizând că datorează Universităţii

foarte mult şi de aceea se simte onorată că poate să împărtăşească elevilor
prezenţi din experienţa sa. Pe parcursul alocuţiunii a subliniat că tot ceea ce
trebuie să facă aceştia este să ştie ce-şi doresc şi să fie perseverenţi. În
încheiere, le-a adresat provocarea de a veni cu proiecte viabile către Direcţia
Cultură, Învăţământ, Sport şi Turism - Primăria Brăila, pentru a le fi finanţate.
În continuare, doamna Diana Ştefan a arătat particularităţile carierei
în domeniul bancar, subliniind satisfacţiile profesionale pe care le-a avut pe
parcursul devenirii profesionale. În acelaşi context, a precizat că mare parte
din cunoştinţe le-a dobândit în Universitate şi că studenţii trebuie doar să
înveţe şi să-şi urmeze visul pentru a avea o carieră pe care şi-o doresc.
Domnul Florin Mircea a făcut un mic rezumat a ceea ce înseamnă
activitatea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila, lansând
invitaţia studenţilor precum şi elevilor viitori studenţi de a veni în practică,
pentru a-şi desăvârşi cunoştinţele teoretice dobândite în anii studenţiei,
cunoştinţe pe care şi dumnealui le-a acumulat la Universitate.
În încheiere, doamna Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, le-a
mulţumit invitaţilor pentru aprecierile aduse la adresa Universităţii şi pentru
învăţăturile transmise. De asemenea, a mulţumit tuturor pentru participare,
anunţând şi celelalte activităţi organizate de Universitate de-a lungul
săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.
Conf. univ. dr. Silviu Niculcea
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Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun!!”
Ziua carierei - go for your career!

În perioada 06-10 aprilie 2015, Universitatea Constantin Brâncoveanu din
Pitești organizează o serie de evenimente educaționale pentru elevii de liceu,
profesorii îndrumători și comunitatea argeșeană, în cadrul săptămânii “Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”, a cărei desfășurare încadrează temele Anului
European al Dezvoltării, 2015.
Universitatea vine în sprijinul eforturilor de dezvoltare personală ale tinerilor
din mediul preuniversitarşi propune sesiuni care abordează modalităţi de
dezvoltare personală, oportunități de carieră, de mobilitate internațională, de
antreprenoriat și public speaking. Peste 1200 de elevi și-au anunțat

Cristina Munteanu,
Director Antena 1 Pitești

participarea la evenimentele propuse pentru întreaga săptămână.
Luni, 6 aprilie, la Ziua Carierei, 400 de participanti, elevi de liceu si profesori
coordonatori, au avut ocazia de a întâlni și de a adresa întrebări unor
profesioniști din domeniile financiar-bancar, management, marketing,
comunicare și relații publice, drept și administrație publică, pe teme care
privesc alegerea și dezvoltarea timpurie a carierei. Mulțumim dnei Mihaela
Tilita, manager Volksbank Pitești, dnei conf.univ. dr. Iulia Mihai, dnei Cristina
Munteanu, Director Antena 1 Pitești și dlui Mihai Oprescu, Prefect al Județului
Argeș.

Mihai Oprescu,
PrefectalJudețuluiArgeș
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