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❒ Felicitări tuturor absolvenţilor!
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Studenţii din primul ciclu de studiu ai
Facultăţii de Finanţe - Contabilitate din cadrul
Universităţii Constantin Brâncoveanu din
Piteşti au marcat absolvirea celor trei ani de
facultate prin organizarea unui curs festiv
marţi, 11 iunie 2013.
Printre cei care au fost alături de studenţi
într-un moment atât de important pentru
viaţa lor academică s-au numărat: prof. univ. dr.
Ovidiu Puiu, Rectorul Universităţii
Constantin Brâncoveanu, conf. univ. dr. Silvia
Dugan, Decanul Facultăţii de FinanţeContabilitate, lect. univ. dr. Corina Ducu,
cadre didactice, părinţi şi prieteni ai
absolvenţilor.
După ce şefii celor trei grupe aflate în sală leau adresat celor prezenţi un cuvânt de
mulţumire pentru sprijinul acordat de-a lungul
celor trei ani, prof. univ. dr. Ovidiu Puiu le-a
adresat câteva cuvinte: „Dragi studenţi, dragi
părinţi, pentru mine un astfel de moment are o
încărcătură aparte, pentru că îmi dau seama că
împreună am reuşit să construim mai mult
decât o universitate, am construit un brand.
Mă bucură nespus de mult faptul că, în luările
de cuvânt ale studenţilor, a fost evidenţiat

sentimentul mândriei faţă de instituţia pe care
au urmat-o.
Vreau să vă spun că aveţi toate motivele să
fiţi mândri deoarece faceţi parte dintr-o
universitate aflată în topul primelor cinci
universităţi private şi al primelor zece din
România, conform celor mai recente clasificări
făcute de ARACIS sau de Ministerul
Educaţiei Naţionale. Vreau să aveţi
convingerea că veţi găsi întotdeauna aceleaşi
uşi deschise ale universităţii din care veţi face
parte mereu. Numai împreună putem să
obţinem cele mai bune rezultate!”
În continuare, conf. univ. dr. Silvia Dugan
le-a urat mult succes pe viitor, mult noroc şi ia îndemnat pe studenţi să profite de orice
oportunitate care poate apărea pentru a-şi
construi cariera în domeniul ales, cu atât mai
mult cu cât traversăm, încă, o perioadă dificilă
în ceea ce priveşte absorbţia studenţilor în piaţa
muncii.
După acest discurs încurajator şi
mobilizator, studenţii au primit diplome, flori şi
multe felicitări din partea tuturor celor
prezenţi. La final, toată lumea s-a adunat
pentru fotografia de grup şi pentru fotografii

cu toţi cei prezenţi din dorinţa de a imortaliza
pentru eternitate un moment atât de
important: terminarea facultăţii. Mult succes la
examenul de licenţă!

N A R G

UCB a fost repre-zentată
cu succes l a Congresul
Educaţiei organizat în
perioada 14-15 iunie la
Bucureşti.
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„Noi valenţe de dezvoltare economică în context regional”
- ediţia I

Zilele acestea, într-unul dintre polii de dezvoltare
ai ţării noastre - municipiul Rm. Vâlcea, mai precis la
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti,
Facultatea de Management - Marketing în Afaceri
Economice Rm. Vâlcea a avut loc masa rotundă cu
tema „Noi valenţe de dezvoltare economică în context
regional” - ediţia I.
Acest eveniment a avut loc în data de 14 iunie, ora
10.30, în biblioteca din Corpul B a Facultăţii de
Management - Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea.
Subiect destul de controversat, dar şi dezbătut în
ţara noastră, nu putea trece neobservat nici în oraşul

nostru, datorită faptului că reorganizarea
administrativ - teritorială poate avea un rol destul de
important pentru nivelul de dezvoltare al localităţii
noastre şi al întregului judeţ, în ansamblul său.
Suntem cetăţeni români şi este în interesul nostru să
ne preocupe din ce regiune vom face parte.
Având în vedere faptul că universitatea pregăteşte
specialişti în ştiinţa administraţiei, atât prin
programele de licenţă, cât şi prin cele de masterat, am
considerat că este oportună o dezbatere publică pe
această temă la care au fost invitaţi reprezentanţi ai
primăriilor din judeţul Vâlcea, dar şi ai unor instituţii
vâlcene direct implicate într-o serie de proiecte, cum

ar fi Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii
Judeţene Vâlcea.
Lect. univ. dr. Dorel Constantinescu, titularul
cursului de Economie locală în cadrul Facultăţii de
Management - Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea, împreună cu lect. univ. dr. Emilia
Iordache, lect. univ. dr. Mihaela Albici, asist. univ. dr.
Camelia Marin şi asist. univ. drd. Isabella Sima,
cadre didactice ale Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea din
cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu,
Piteşti, au cooptat o serie de studenţi de la
specializările Administraţie Publică şi Management
în Administraţie şi Servicii Publice, pentru a lua
parte la acest eveniment, pentru a-şi îmbogăţi
bagajul de cunoştinţe şi pentru a primi o serie de
informaţii de la persoane direct implicate în
procesele de dezvoltare regională şi locală.
Evenimentul a adus faţă în faţă persoane active
din administraţia publică locală cu experienţă şi
persoane cu experienţă mai puţină în acest domeniu
sau aflate chiar la început de carieră. Au fost
dezbătute teme precum: „Dezvoltarea locală în
contextul regionalizării”, „Impactul descentralizării
asupra bunăstării unităţilor administrativ teritoriale”, „Accesarea fondurilor europene pentru
turismul balnear”, „Proiecte de dezvoltare a comunei
Tomşani”, „Perspectivele turismului montan pentru
comuna Voineasa şi Valea Lotrului”, „Instrumente
financiare în cadrul politicii de coeziune pentru
perioada 2014-2020”. Considerăm că fiecare
participant a avut ceva de învăţat, mai ales că
experienţa şi-a spus cuvântul şi de această dată.
Lect. univ. dr. Camelia Marin

Studenţii brâncoveni îşi susţin examenele finale
Toţi studenţii Universităţii Constantin Brâncoveanu îşi susţin, în perioada puternic de satisfacţie te face să uiţi că ai fost agitat, stresat sau speriat.
aceasta, examenele de sfârşit de an academic. Fie că sunt boboci, în primul an de
Aşadar, mult succes tuturor studenţilor la examenele viitoare şi felicitări
studenţie, şi încă nu s-au obişnuit bine cu sentimentul pe care ţi-l dă calitatea de absolvenţilor!
a fi student, fie că sunt în ultimul an de licenţă sau de masterat, emoţiile sunt tot
Adriana Cocîrţă
aceleaşi în fiecare sesiune.
De fiecare dată când treci pe lângă grupurile care se formează în
faţa sălilor de examen, nu poţi să nu surprinzi fragmente de discuţii
despre un anumit subiect pe care mai trebuia să îl citească încă o dată,
despre un cadru didactic sau altul în faţa cărora se simt intimidaţi,
despre cât de mult s-au rugat aseară să nu le pice un bilet greu la
examenul oral care este pe punctul de a începe sau despre orice
altceva.
Dacă îi priveşti cu atenţie, observi cu uşurinţă că cineva este
îngrijorat şi îşi repetă în minte un curs, altcineva răsfoieşte nişte foi şi
le întoarce pe toate părţile; într-un colţ de hol două fete îşi repetă
împreună subiectul cinci şi şaptesprezece din tematică; câţiva studenţi
sunt veseli, râd şi fac glumiţe, vrând să le dea impresia celorlalţi colegi
că pe ei nu îi sperie niciun examen; alţii preferă să stea pe bancă şi să
discute despre orice altceva decât examenul care stă să înceapă, de
teamă să nu se panicheze în ultimul moment şi să uite vreo
informaţie.
Indiferent dacă sunt tineri sau mai în vârstă, emoţiile sesiunii sunt
simţite de toţi studenţii cu aceeaşi intensitate. Ca de fiecare dată,
cuiva i-a plăcut o anumită materie mai mult şi o alta mai puţin,
altcuiva i s-a părut un anumit subiect din tematică mai uşor, altul,
dimpotrivă, l-a considerat cel mai greu. Cu toate acestea, alături de
amintirile de la cursuri sau de la petrecerile organizate, şi cele care
sunt legate de sesiunea de examene li se vor părea studenţilor, pese
timp, la fel de frumoase şi de preţioase. După ce stresul a trecut şi, la
sfârşit, te uiţi în carnet şi vezi numai note mari, bucuria şi sentimentul
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„Mulţumesc Universităţii Constantin Brâncoveanu pentru această experienţă!”

Lect. univ. dr. Corina Ducu face parte din grupul
celor trei cadre didactice care au accesat Programul
Erasmus Teaching oferit de către Universitatea
Constantin Brâncoveanu la Universitatea „Mykolas
Romeris“ din Vilnius, Lituania. În urma experienţei
internaţionale avute acolo, acesta ne-a mărturisit:
„Este o certitudine faptul că Erasmus reprezintă cel
mai important program de învăţământ şi formare
profesională din Uniunea Europeană, care cuprinde o
serie de acţiuni destinate cooperării europene în

domeniul
învăţământului
superior.
Cunoscând oportunităţile oferite de Erasmus, mam decis să realizez un schimb
de bune practici în domeniul
educaţional,
accesând
Programul Erasmus Teaching.
Am optat să efectuez
Stagiul de predare la
Universitatea
„Mykolas
Romeris“
din
Vilnius,
Lituania, o universitate de
prestigiu, în cadrul căreia am
cunoscut
profesori
şi
formatori din alte instituţii de
învăţământ superior din
Europa, precum şi studenţi
care
urmau
cursurile
diferitelor specializări.
În perioada stagiului, am purtat o serie de discuţii
atât cu cadrele didactice membre ale Facultăţii de
Economie şi Management Financiar, cât şi cu
personalul Departamentului de Cercetare din cadrul
Universităţii, am vizitat diferite spaţii de desfăşurare a
cursurilor şi seminariilor, şi am asistat la câteva dintre
acestea. Corpul profesoral întâlnit a fost unul de
excepţie, profesionalismul fiind cuvântul definitoriu.
Cursul predat a avut caracter practic, iar discuţiile

interactive legate de tema privind managementul
riscurilor au generat atenţie şi interes.
Am fost impresionată de deschiderea studenţilor
spre o comunicare lejeră, precum şi de atitudinea lor
degajată, optimistă faţă de şcoală, job-uri, viaţă. Sălile
de desfăşurare a activităţilor didactice beneficiau de
dotări de ultimă generaţie, iar video proiectorul,
calculatorul şi internetul reprezentau instrumentele
principale în organizarea orelor.
Această mobilitate reprezintă o experienţă
importantă atât în plan profesional, cât şi personal.
Faptul că ai posibilitatea de a vedea care sunt
particularităţile unui alt sistem de învăţământ şi să
încerci să te raportezi la ele reprezintă un plus de
valoare în activitatea didactică a fiecărui profesor.
Plecând de la îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice,
prin experienţa predării în limba engleză unor
studenţi străini; interacţiunea cu cadrele didactice
membre ale universităţii - gazdă, fapt ce promovează
un schimb de experienţă privind metodele
pedagogice de predare, lărgirea cunoştinţelor cu
privire la activitatea didactică desfăşurată într-o altă
universitate, colaborări în domeniul cercetării
ştiinţifice şi ajungând la experienţa culturală
cumulată, oportunităţile sunt multiple.
Experienţa obţinută în urma acestei mobilităţi a făcut
ca scopul meu să fie atins.
Mulţumesc Universităţii Constantin Brâncoveanu
pentru această experienţă!

Universitatea Constantin Brâncoveanu – reprezentată la Congresul Educaţiei
În perioada 14 – 15 iunie 2013, Universitatea
Constantin Brâncoveanu a fost reprezentată de către
Tudorel Popescu – Directorul Departamentului de
Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice - şi prof. univ.
dr. Ion Scurtu - Preşedintele Senatului universităţii la
Congresul Educaţiei, organizat de către Ministerul
Educaţiei Naţionale.
Motivaţie
Anul acesta, Congresul şi-a propus să devină o
platformă de dezbatere pentru cadrele didactice şi
pentru cei preocupaţi de bunul mers al procesului de
educaţie. Congresul Educaţiei doreşte să creeze o
agoră a sistemului de învăţământ românesc, în
interiorul căreia să fie prezentată şi discutată o agendă
publică a tuturor palierelor educaţionale.
Plecând de la faptul că şcoala românească încă ne
dă motive pentru a fi mândri, se poate spune că este
timpul să fie valorizate cunoaşterea, talentul şi munca
fiecăruia. Congresul este locul în care se adună
oameni din sistemul de educaţie pentru a cunoaşte, cu
adevărat şi în profunzime, toate personalităţile de
dincolo de ferestrele universităţilor, laboratoarelor,
şcolilor, administraţiilor centrale şi locale. De
asemenea, în cadrul evenimentului au participat
nume importante din ţară şi din afara ei, care au
împărtăşit din experienţa lor şi au prezentat
participanţilor bunele practici ale comunităţilor
academice din care fac parte.
Teme de dezbatere
Dintre temele generale dezbătute în cadrul
sesiunilor paralele care au avut loc în cele două zile,
putem aminti: educaţia – instrument - cheie pentru
prevenirea excluziunii sociale, dezvoltare profesională
şi evoluţie în cariera didactică, îmbunătăţirea calităţii
educaţiei şi formării profesionale prin reţele
parteneriale, rolul parteneriatului şcoală întreprindere în îmbunătăţirea formării profesionale

iniţiale.
Tot în acest cadru, s-a mai discutat despre:
învăţământul superior românesc în context european,
bune practici în îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi a
formării profesionale la nivelul unităţilor şcolare,
internaţionalizarea
învăţământului
superior
românesc, bacalaureatul - un examen pentru secolul
XXI, fonduri structurale dedicate educaţiei şi formării
profesionale şi multe altele.
Vorbitori
Categoria vorbitorilor în cadrul acestui eveniment
a cuprins o serie de personalităţi oficiale, dar şi o serie
de persoane care au adus cu ele numeroase exemple
de bune practici în unităţile de învăţământ pe care leau reprezentat. Printre ei, trebuie să îi menţionăm pe:
Ministrul Educaţiei Naţionale – Remus Pricopie,
Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică Mihnea Costoiu, Ecaterina Andronescu - Preşedinte
al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport, în Senatul Romaniei, Ionel Haiduc -

Preşedintele Academiei Române, Academicianul
Constantin Bălăceanu Stolnici, Mariana Moarcăs Expert Banca Mondială, Ion Ovidiu Pânişoară - prof.
univ. dr. la Universitatea din Bucureşti şi mulţi alţi
oameni reprezentativi pentru domeniul educaţiei.
Despre oportunitatea Congresului şi despre ideile
centrale care s-au desprins la finalul evenimentului,
Tudorel Popescu ne-a declarat: “Congresul Educaţiei
a reprezentat, pentru toţi actorii din sfera educaţiei
naţionale, o oportunitate extraordinară de a
conştientiza actualele tendinţe şi provocări din piaţa
educaţională. Pentru universităţi, panelul despre
internaţionalizarea învăţământului superior românesc
a fost unul relevant, care a suscitat interes major din
partea reprezentanţilor universităţilor prezente. La
această întâlnire s-a identificat importanţa şi
necesitatea stringentă a creşterii numărului de
programe de studiu în limbă străină, a studenţilor care
efectuează stagii de studii şi practică în străinătate, ca
de altfel, şi a deschiderii către pieţele educaţionale
internaţionale .“
Sursă: www.congresuleducatiei.ro/conferinta.html

Sãptãmânal editat de Universitatea
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Universitatea Constantin Brâncoveanu punctează la capitolul cercetare:

„Strategii manageriale”, o revistă cu vizibilitate internaţională
În era scientometrei, adică a ştiinţei care măsoară şi măsoară prin vizibilitatea sa în comunitatea ştiinţifică
analizează ştiinţa însăşi, prestigiul unei publicaţii se internaţională, respectiv prin inclu-derea în bazele de
date online. Dacă
titlul lucrării tale nu
se regăseşte instant,
la un click distanţă,
într-o astfel de bază
de date internaţională, se poate
spune că nu exişti în
lumea cercetării. De
aici şi goana după
indexare – includerea
în baze de date
internaţionale – care
a devenit noul Graal
al lumii academice
din România.
Universitatea
C o n s t a n t i n
Brâncoveanu
nu
putea să lipsească din
această cursă. Revista
sa
–
„Strategii
manageriale” a apărut
în anul 2008 şi, de
atunci, îşi propune, cu
fiecare număr, să
înglobeze
studii,
recenzii şi cercetări
aplicative în directă
corelaţie cu realităţile
mediului economic
actual.
Autorii articolelor
sunt, în special,
membri ai spaţiului
academic românesc şi
internaţional,
dar
revista publică şi
materiale provenind

din zona economică sau a administraţiei publice, fapt
prin care îşi aduce contribuţia la baza de cunoaştere
naţională şi internaţională în domeniile economic, al
dreptului, al ştiinţelor administrative şi ale
comunicării. Printre temele abordate în fiecare
număr, se numără şi: responsabilitatea socială,
economia României, managementul riscului,
impactul fondurilor europene, drepturile omului,
resursele umane regionale şi altele.
În prezent, revista „Strategii manageriale” este
indexată în următoarele baze de date internaţionale
(BDI): RePEC, IDEAS şi DOAJ. RePEC
(Responsable Papers in Economics) este cea mai
mare bază de date în domeniul economic, care
include peste 1.700 de publicaţii din acest domeniu
din 76 de ţări ale lumii şi însumează aproximativ
3700 de serii ştiinţifice.
IDEAS (Internet Documents in Econimics
Access Service) reprezintă o bază de date care
cuprinde peste 1.300.000 de articole, oferind
informaţii despre 12.683 instituţii economice. Ultima
dintre ele – DOAJ – (Directory of Open Access
Journal) este o bază de date care şi-a propus creşterea
vizibilităţii şi facilitarea accesului la jurnalele
ştiinţifice. Aceasta nu este specializată pe un anumit
domeniu, grupul - ţintă fiind constituit din
cercetători ştiinţifici din toată lumea. Aceasta
însumează 9.464 de jurnale ştiinţifice din 119 ţări şi
peste 1 mil. de articole.
Pentru ca o revistă să fie inclusă într-o asemenea
bază de date, aceasta trebuie să îndeplinească anumite
criterii referitoare la: periodicitatea apariţiei, la
profesionalismul referenţilor, la sursele folosite, la
acuitatea cercetării, la calitatea articolului şi la altele
asemenea.
Putem afirma, fără dubiu, că revista „Strategii
manageriale” editată de către Universitatea
Constantin Brâncoveanu”a îndeplinit cu succes toate
criteriile enumerate, articolele publicate aici putând fi
accesate la nivel internaţional.
Lect. univ. dr. Cristina Şerbănică

De vorbă cu Rafaela Valente - student Erasmus
Rafaela Valente este una dintre studentele din Lituania care
au ales România ca ţară de destinaţie pentru programul de
mobilitate Erasmus. Din discuţia cu ea am aflat ce anume a
motivat-o pentru a face o astfel de alegere, care sunt gândurile
şi aşteptările ei de la ţara noastră şi de la Piteşti şi care sunt
planurile sale de viitor.
1. DSB: Salut! Ne bucurăm foarte mult să te avem aici.
Povesteşte-ne de unde vii!
Rafaela Valente: M-am născut şi am crescut în Porto,
Portugalia.

N A R G

2. DSB: Cum este universitatea de unde vii?
Rafaela Valente: Momentan, studiez la Instituto de
Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP). Pot să
spun că universitatea noastră este foarte bine dotată din
punct de vedere material, are un număr mare de studenţi şi
are în spate multe tradiţii frumoase pentru studenţi.
3. DSB: Care au fost motivele care te-au determinat să
alegi România pentru a avea parte de o experienţă
Erasmus?
Rafaela Valente: Am decis să vin în România pe ultima
sută de metri. Când am decis să optez pentru un program
de mobilitate Erasmus, nu m-am gândit nicio clipă că voi
pleca în România. A fost o decizie luată în ultima zi, însă

pe care nu o regret deloc.
4. DSB: Care sunt primele tale impresii despre
România şi despre Piteşti?
Rafaela Valente: Când am ajuns în Piteşti, acesta mi-a
creat impresia unui oraş mic şi liniştit. Desigur, fiecare
ţară are atuurile şi dezavantajele sale, dar mă simt bine
aici şi îmi plac oamenii din jurul meu.
5. DSB: Care este impresia pe care ţi-a creat-o
Universitatea Constantin Brâncoveanu?
Rafaela Valente: Îmi place foarte mult Universitatea
Constantin Brâncoveanu. Cred că este o universitate
modernă, cu multe facilităţi, cu studenţi prietenoşi şi
cadre didactice bine pregătite.
6. DSB: Care sunt planurile tale pentru următoarea
perioadă de timp?
Rafaela Valente: Îmi doresc să vizitez cât mai multe
oraşe din România, să îmi fac o mulţime de prieteni, să
studiez şi să mă simt bine.
7. DSB: Ce anume ţi-ai dori să vezi, în mod deosebit,
în România? Sau ai vizitat ceva până acum?
Rafaela Valente: Am vizitat Bucureştiul, Branul şi
Braşovul. În continuare, vreau să văd Clujul, Constanţa şi
Sibiul.

8. DSB: Spune-ne care sunt aşteptările tale pentru
timpul pe care îl vei mai petrece aici?
Rafaela Valente: Până acum am avut câteva luni
minunate. Sunt sigură că ultimele săptămâni vor fi şi mai
frumoase. Abia aştept!

