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Un grup de mici
cercetaşiauvenitîn
vizitălasediulUCB
din Brăila, în
căutarea unei
viitoare cariere.
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„O experienţă Erasmus
unică, pe care le-aş
recomanda-o călduros
tuturor colegilor mei.”
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Sãptãmânal editat deUniversitatea Constantin Brâncoveanu
în colaborare cu Brio Star.
Se distribuieGRATUIT în cotidianulCURIERUL ZILEI
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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

„Orice profesie
făcută cu pasiune
aduce satisfacţii.”
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În epoca în care tot mai mulți tineri aleg să
studieze peste hotare și în care companiile
multinaționale ocupă din ce în ce mai multe piețe
peste tot în lume, obținerea unui job devine o
provocare pentru oricine. De aceea, în procesul
complex de dezvoltare profesională, experiența
internațională pe care o are o persoană devine
definitorie în momentul inteviului cu un
angajator. Mai mult decât atât, IES (Institutul
pentru Educația Internaționaăa a Studenților) a
făcut un studiu din care a reieșit că cei mai mulți
studenți afirma că experiența internațională i-a
ajutat să devină mai maturi și mai responsabili, să
fie mai încrezători în forțele proprii, să gestioneze
mai bine situațiile ambigue și să își deschidă
orizonturile vieții lor profesionale.

Studenții Universității Constantin
Brâncoveanu știu cât de important este această
experiență și astfel că, în această vară, 42 dintre ei
au fost selectați să efectueze o mobilitate
Erasmus de practică în cadrul Institutului
Politehnic (ISCAP) din Porto, care este cea mai
bine cotată instituție de învățământ superior din
Portugalia.

În ceea ce privește departamentele din cadrul
Institutului, în care studenții Universității
Constantin Brâncoveanu își desfășoară perioada

de practică trebuie să începem cu Departamentul
de Relații Internaționale, în care studenții
lucrează cu programe de editare, cum ar fi
Photoshop, Corel Draw sau altele. Urmează
Centrul de Educație Corporativă în care
studenții dobândesc abilități legate de
organizarea informațiilor în baze de date, de
editare etc. După care, studenții din
Departamentul care asigură suportul pentru
inovare și educație din cadrul Institutului învață
să opereze cu instrumentele de bază în ceea ce
privește designul unui website și cu programele
de editare digitală. De asemenea, ei învață să își
organizeze mai bine activitatea, să respecte
termenele limită și să lucreze la proiecte
individuale sau în echipă.

Partea de cercetare reprezintă o dimensiune
importantă în activitatea personalului didactic și
administrativ al Institutului, cele trei
departamente fiind conduse de către Ana
Azevedo, Alexandra Albuquerque și Anabela
Mesquita. Studenții brâncoveni învață aici cum
să creeze o bază de date, elemente esențiale de
cercetare pentru scrierea de articole științifice,
organizarea unei astfel de articol și partea de
administrare a unui site web. Tot aici, trebuie
menționat și Centrul de Studii Interculturale, în

care tinerii au posibilitatea de a vedea cum se
identifică și se crează contacte cu noi parteneri
internaționali, cum se crează și se distribuie un
newsletter, care sunt diferențele și asemănările
dintre culturi.

În cele din urmă, enumerarea poate cuprinde
Departamentul de Comunicare și Relații
Publice, în care studenții sunt puși în situația de
a scrie rapoarte și comunicate de presă, de a aplica
tehnici de promovare în relații publice și de a
realiza activități de comunicare internă; și Mat
Activa, una dintre asociațiile care funcționează în
cadrul instituției.

Mai mult decât atât, de curând RTP, radioul
național, a făcut recent un reportaj despre
activitatea studenților brâncoveni la Institutului
Politehnic din Porto prin care să arate interesul
tinerilor pentru experiența internațională oferită
de către instituție.

Pe lângă programul de internship pe care îl
desfășoară cei patruzeci de studenți ai UCB,
acestora le mai rămâne destul timp liber, de care
profit din timp organizând diverse activități, cum
ar fi partide de fotbal, excursii prin împrejurimi,
călătorii cu barca, ieșiri la cinema, la karaoke, la
bowling sau vizite la cele mai importante atracţii
turistice din Porto.

Studenţii brâncoveni au ales o experienţă internaţională!

� Experiența a peste 40 de studenți la Institutul Politehnic din Porto
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CERCETAŞII ROMÂNIEI, ÎN VIZITĂ

LA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU DIN BRĂILA

Într-o zi călduroasă de vară, la sediul Universităţii
Constantin Brâncoveanu din Brăila a poposit un
grup de cercetaşi. Copiii, mai mici sau mai mari, au
pătruns în curtea universităţii curioşi să afle ce se
ascunde dincolo de zidurile clădirii, pe lângă care au
trecut deseori, în drumul lor spre locul de joacă.

Bucuroase de oaspeţi, gazdele le-au explicat pe
înţelesul lor ce se învaţă la facultăţile din Brăila, cum
se desfăşoară programul la facultate, ce examene
trebuie să parcurgă până să ajungă studenţi sau ce
meserii au studenţii după ce termină facultatea.
Curiozitatea celor mici fost răsplătită când au fost
conduşi prin sălile de curs sau cele de seminar. Cea
mai mare sală din centrul universitar de la Brăila a

fost preferata micuţilor. Şi
dacă Aula găzduieşte, de
regulă, manifestări ştiinţifice,
la care ne onorează cu
prezenţa oficialităţi sau
oameni de cultură, iată că
micuţii cercetaşi au dorit,
pentru câteva clipe, să joace ei
rolul oamenilor mari, astfel că
s-au aşezat la prezidiu, la
catedră şi apoi... a început
joaca!

Copiii şi-au distribuit rapid
rolurile, astfel că am avut la
prezidiu un judecător, un
procuror, un poliţist şi o
domnişoară primar. Ceilalţi
din sală şi-au luat rolul în
serios şi i-au asaltat pe cei din
prezidiu cu întrebări, care mai
de care mai năstruşnice.
După joaca de la prezidiu a

urmat şi o şedinţă foto, apoi cercetaşii au primit
fluturaşi şi ziare, de care au promis să aibă grijă până
ajung acasă la părinţi.

Aventura cercetaşilor care au vizitat Universitatea
Constantin Brâncoveanu a continuat. Vizita lor se
înscrie în proiectul demarat de Biblioteca
Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, intitulat „Clubul de
vacanţă – Bibliodetectivii în căutarea dragonului”.
Partenerii bibliotecii în acest proiect sunt: Cercetaşii
României – Centrul Local Brăila, „Cărăbuş” - Atelier
de creaţie şi ludotecă, A.N.M.R.F. „Louis Pasteur” –
Clubul Voltin Brăila, Centrul de Tineret „TinKlub”
Brăila.

Activităţile în cadrul Clubului de vacanţă se

desfăşoară în perioada 1 iulie – 15 august 2013,
astfel: săptămâna de explorare urbană (căutare de
comori prin oraş, identificarea celor mai importante
puncte de interes ale oraşului); săptămâna de
grădinărit, săptămâna de desen; săptămâna de
experimente ştiinţifice, săptămâna de handmade şi
gastronomie, săptămâna de teatru şi confecţionat
costume, săptămâna de dans şi muzică.

Astfel, în săptămâna de explorare urbană,
cercetaşii au descoperit punctele de atracţie ale
oraşului şi au vizitat, pe lângă sediul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”, următoarele instituţii:
Biserica Greacă, Biserica „Sfânta Maria”, Biserica
Armeană, Templul Coral, Teatrul „Maria Filotti”,
Teatrul de păpuşi „Cărăbuş”, Căminul de bătrâni
„Sfântul Nicolae”, Facultatea de Inginerie, Palatul
Lyra.

Plimbările pe faleza Dunării sau în Grădina Mare,
vizitele la Ocolul Silvic şi Administraţia Parcului
Natural „Balta Mică a Brăilei” au dat posibilitatea
micilor detectivi să descopere lucruri noi, precum:
cele 4 căi de acces spre Dunăre, statuile din centrul
vechi al oraşului, recunoaşterea şi învăţarea a noi
tipuri de plante şi arbuşti.

În paralel cu activităţile enumerate anterior, la
sediul bibliotecii s-au desfăşurat ateliere de pictură,
bricolaj confecţionat obiecte din materiale
reciclabile, cursuri de limba spaniolă şi franceză.

La toate aceste activităţi participă şi studenţii
Universităţii Constantin Brâncoveanu voluntari în
cadrul Centrului de Tineret „Tinklub” Brăila, cei care
au beneficiat de schimbul de experienţă în Turcia de
la începutul lunii iunie. Activitatea studenţilor
voluntari a fost apreciată atât de către organizatori,
cât şi de copii.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

Finanţe şi Bănci - o soluţie pentru viitorul tău!

Programul de studii universitare de licenţă
„Finanţe şi Bănci” face parte din structura
organizatorică a Facultăţii de Management
Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea din
cadrul Uiversităţii Constantin Brâncoveanu şi îşi
desfăşoară activitatea în regim de cursuri cu frecvenţă,
cu o durată a perioadei de şcolarizare de 3 ani (sistem
Bologna).

Specializarea constituie o deschidere spre domeniul
finanţe şi bănci, dar oferă şi informaţii deosebit de
utile de analiză economico-financiară, asigurări,
marketing precum şi din alte domenii, propunându-şi
să lărgească sfera de activităţi pentru care se formează
viitorii specialişti, încadrându-se firesc în strategia şi
politica facultăţii, dar şi a universităţii în ansamblu.

Misiunea de învăţământ a programului de studii
universitare de licenţă „Finanţe şi Bănci” constă în
formarea şi perfecţionarea de specialişti cu o
calificare ridicată şi adecvată pentru activităţile
economice, din domeniul financiar şi bancar,
specialişti care să fie capabili să înţeleagă
fenomenele, să analizeze şi să furnizeze soluţii
realiste mediului de afaceri şi de politici publice.

Obiective
În scopul îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de

Management Marketing în Afaceri Economice Rm.
Vâlcea îşi propune, pentru programul de studii

„Finanţe şi Bănci”, următoarele obiective:
� formarea şi perfecţionarea de specialişti în

domeniul finaciar şi bancar, care să folosească, să
prelucreze şi să analizeze informaţiile de tip finaciar şi
bancar, promovând spiritul antreprenorial, al gândirii
libere şi creatoare;

� dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul
finanţe şi bănci, iniţiind activităţi de cercetare
ştiinţifică pe cont propriu şi în colaborare cu instituţii
similare din ţară şi din străinătate;

� reducerea decalajului dintre nivelul cunoştinţelor
teoretice şi cel al valorilor practice, prin includerea în
programele disciplinelor a unor cunoştinţe care să
contribuie la înţelegerea problemelor finaciare şi
bancare în cadrul economiei de piaţă şi la dezvoltarea
gândirii manageriale în domeniu;

� transmiterea unor cunoştinţe multi şi

interdisciplinare;
� pregătirea universitară în programul de studii

„Finanţe şi Bănci” sub impactul integrării României
în Uniunea Europeană, oferta de formare fiind
concepută şi în vederea asigurării mobilităţii
studenţilor în Europa;

Finalitatea practică a absolvirii cursurilor
specializării de Finanţe şi Bănci este posibilitatea
absolvenţilor de a se angaja şi de a face faţă cu succes
cerinţelor în:

� firmele nefinanciare, ca: manager financiar,
manager de risc, analist financiar;

� în bănci, având funcţia de: consilier de credite,
administrator de cont, ofiţer colectare debite, ofiţer
operaţii valutare etc;

� în administraţiile financiare, ca: inspector
control fiscal, referent de specialitate;

� în societăţile financiare, în posturi de: analist
bursier, consultant de investiţii, dealer pe piaţa
bursieră, broker pe piaţa bursieră.
Oportunităţi
Prin pregătirea universitară, absolvenţii

specializării „Finanţe şi Bănci” pot beneficia de
oportunităţi precum:

� o paletă largă de opţiuni în cariera profesională;
� ambient de lucru elegant;
� oportunităţi de promovare;
� satisfacţii profesionale;
� provocări continue;
� acces pe piaţa internaţională a muncii.

„DORINŢA DE CÂŞTIG NU ÎNSEAMNĂ
NIMIC FĂRĂDORINŢADE PREGĂTIRE.”
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„ORICE PROFESIE FĂCUTĂ CU PASIUNE ADUCE SATISFACŢII”

Camelia Guşatu este absolventa Facultăţii de Management
– Marketing în Afaceri Economice din Brăila. Vreme de 13
ani a lucrat în audiovizual, la un post de televiziune local şi a
fost corespondent Antena 1. Astăzi, ocupă o funcţie importantă:
este Director executiv la Direcţia Cultură, Învăţământ, Sport şi
Turism a Municipiului Brăila. În interviul de mai jos,
Camelia Guşatu ne-a vorbit despre parcursul carierei sale şi a
transmis un mesaj către tinerii care îşi aleg acum o carieră.

1. DSB: Aţi absolvit Universitatea Constantin
Brâncoveanu. În ce perioadă şi la ce specializare? Dar
masteratul?

CameliaGuşatu:Am început în anul 1999 şi am absolvit
în 2004 cursurile Facultăţii de Management – Marketing în
Afaceri Economice Brăila, la specializarea Management.
Ulterior, am făcut şi masteratul tot la Universitatea
Constantin Brâncoveanu, în perioada 2004-2006, la
specializarea Business Management.

2. DSB: Cum priviţi acum, retrospectiv, anii de
studenţie ?

Camelia Guşatu: Pe atunci lucram în presă, eram
redactor-şef la Mega TV. Am avut norocul să lucrez într-o
perioadă în care lucrurile chiar mergeau bine şi se făcea
presă. Acum s-au schimbat lucrurile, se pune mai mult
accentul pe presa de scandal. Înainte se punea mai mult
accentul pe ştire acum, mai mult pe viaţa mondenă. Am
amintiri frumoase legate de anii de studenţie, mai ales că
făceam foarte multe interviuri cu domnul rector fondator,
prof. univ. dr. Alexandru Puiu. În acea perioadă, eram unul
dintre reporterii preferaţi de dumnealui, iar pentru mine era
o mândrie să îl pot intervieva.

3. DSB: Ce nu v-a plăcut şi ce v-a plăcut din anii de
facultate?

Camelia Guşatu: Am fost la frecvenţă redusă, aveam ore
de joi până duminică şi, în ciuda faptului că lucram,
întotdeauna mă străduiam să ajung la cursuri şi seminarii,
măcar două zile pe săptămână. Nu mi s-a părut dificil în
facultate, cele mai multe bătăi de cap mi le-a dat

Contabilitatea, mi s-a părut
foarte greu să memorez toate
conturile acelea.Mi-a plăcut mai
mult la masterat însă, pentru că
avansasem puţin şi în profesia
mea, nu mai eram doar redactor
şef, ci aveam şi alte atribuţii de
conducere, eram în diverse
consilii de administraţie la
diferite firme şi atunci îmbinam
toate cunoştinţele predate la
facultate cu ceea ce întâmpinam
în realitate. Chiar m-au ajutat
foarte mult toate acele informaţii
asimilate în acei ani şi m-au
ajutat şi aici, în instituţia în care
lucrez.

4. DSB: Ce v-a determinat să
intraţi în administraţie?

CameliaGuşatu:Am lucrat în
presă din 1995 până în 2008,
moment în care am început să
primesc mai multe oferte, deşi nu
îmi propusesem să schimb job-
ul. Cred că a fost un an bun
pentru mine şi am zis că ar trebui
să fac acest pas, să schimb ceva.
Am zis că, dacă fără să caut eu o
schimbare, vin ofertele la mine,
este cazul să fac pasul. Dintre
toate ofertele, am ales-o pe cea
de consilier al Primarului Brăilei,
tocmai pentru a rămâne totuşi, ca
să zic aşa, în branşă. În urma
unui concurs, am ocupat apoi
postul de director al Direcţiei
Cultură-Învăţământ, Sport şi
Turism din cadrul Primăriei

Municipiului Brăila.
Am mai colaborat ulterior pentru ediţii speciale cu

televiziunea naţională, atunci când am organizat la Brăila
festivaluri transmise în direct. Uneori, mi se face dor de
munca de jurnalist când mă uit la anumite emisiuni.Munca
de reporter de televiziune te formează, deoarece îţi trebuie
experienţă înainte de a apărea în faţa camerei. Noi aşa
făceam înainte, am lucrat ca reporter un an de zile înainte
de a apărea pe sticlă, am fost şi agent de marketing pentru
postul tv la care lucram.
Activitatea aceasta îmbina mai multe lucruri de fapt: pe

de o parte te învăţa să îţi promovezi postul de televiziune,
dar şi să te gospodăreşti. Lucram cu casete vhs şi învăţam
atunci cum să economisesc banda, sunt multe lucruri pe
care le înveţi lucrând. Cunoşteai astfel o altă parte a
publicului, nu doar pe cei din administraţie sau lumea
politică, ci şi mediul de afaceri, uneori nemulţumit de
administraţie, şi lumea politică şi înţelegeai mai bine
lucrurile.

4. DSB: Care este cea mai plăcută amintire din perioada
când lucraţi în presă?

Camelia Guşatu:Orice profesie făcută cu pasiune aduce
satisfacţii. Am foarte multe amintiri plăcute din acea
perioadă. În primul rând, că i-am întâlnit pe toţi şefii de stat
şi pe toţi candidaţii la preşedinţie, l-am întâlnit pe Regele
Mihai, am făcut un interviu foarte frumos cu Principesa
Margareta, altul cu Prinţesa Lia şi cu alte mari personalităţi.
În general, în perioada premergătoare campaniei electorale,
dar şi cu prilejul altor campanii sociale sau umanitare,
veneau în Brăila tot felul de personalităţi şi atunci eu aveam
ocazia să merg să le iau interviuri.

Am lucrat cu foarte mulţi oameni din televiziunea
naţională, ne-am împrietenit, m-au mai învăţat câte ceva,
pentru că, în momentul în care practici meseria asta, de
fiecare dată ai de învăţat câte ceva de la fiecare om.
Munca în televiziune este o muncă de echipă, dacă la

radio şi la presa scrisă nu eşti nevoit să lucrezi cu cineva. În
televiziune e altceva: trebuie să mergi să iei sincronul, să
vorbeşti cu sursa, să lucrezi la montaj, iar toate acestea nu se

fac decât în echipă. În plus, trebuie să existe pasiune, pentru
că degeaba ai o echipă, dacă oamenii nu muncesc din
plăcere. Am avut noroc de o echipă, nu doar de oameni
inspiraţi, dar şi inimoşi şi dornici să facă ceva. Chiar dacă
eram la o televiziune locală, eram apreciaţi.
Cel mai bun barometru era când făceam seara emisiuni şi

sunau telespectatorii în direct sau când ne întâlneam a doua
zi pe stradă şi ne spuneau „Aţi fost prea blândă cu
respectivul invitat!” sau „Ne-a plăcut de dumneavoastră!”,
eram încântată când mă recunoşteau oamenii pe stradă, unii
se opreau să vorbească cu mine, alţii mă pupau. Nu e ca
acum, când treci pe lângă persoanele care apar la televizor
fără să le acorzi importanţă. Acum e alt context, a evoluat
foarte mult şi informaţia. Înainte, dacă îi dădeai omului o
anumită informaţie, o lua de bună; acum, nu doar jurnaliştii
caută din mai multe surse, ci şi oamenii.

5. DSB: Povestiţi-ne despre activitatea dumneavoastră
la Primărie.

Camelia Guşatu: Iniţial, am primit oferta de a fi
consilierul domnului Primar, am venit pe această funcţie,
ulterior s-a refăcut organigrama şi am candidat pentru
postul de conducere pe care îl ocup şi astăzi. Încă de la
început, m-am ocupat de activităţile culturale, organizarea
de evenimente, relaţia cu presa. A fost dificil începutul în
administraţie, pentru că veneam în mijlocul unor colegi care
lucrau de ani buni, dar, în ciuda reticenţei de la început, în
timp, lucrurile s-au dovedit a fi altfel. Dacă ştii să lucrezi în
echipă, dacă dovedeşti că vrei să înveţi, lucrurile nu au cum
să nu meargă bine.

6. DSB: Lucraţi cu tinerii şi sunteţi în permanent
contact cu aceştia. Totodată, în Primăria Brăila lucrează şi
mulţi absolvenţi ai universităţii noastre. Ce părere aveţi de
pregătirea studenţilor de la Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”?

Camelia Guşatu:Am avut norocul să lucrez mereu cu o
echipă tânără, media de vârstă nu depăşeşte 40 de ani. Am
lucrat, într-adevăr, şi lucrez cu absolvenţi ai universităţii şi
sunt oameni pregătiţi, ambiţioşi, care îşi doresc să ia
lucrurile în serios. Nu doar cu absolvenţii angajaţi în
Primărie am lucrat, ci şi cu studenţii care vin aici în practică
şi ne cer sprijinul pentru realizarea lucrărilor de licenţă. Am
lucrat de exemplu, acum vreo doi ani cu o tânără, studentă
la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” care îşi realiza
licenţa şi a abordat lucrurile cu foarte mult profesionalism.
A făcut o cercetare pe un eşantion de câteva sute de oameni,
am şi interpretat împreună rezultatele, tema era legată de
măsura în care tinerii cunosc activităţile culturale, sportive
şi educative iniţiate de Primăria Municipiului Brăila.

7. DSB: Specializarea de Administraţie Publică este tot
mai căutată de tineri în ultimii ani. Lucraţi în administraţie
şi cunoaşteţi foarte bine necesităţile sistemului. Avem
nevoie de tineri în administraţia publică locală?

Camelia Guşatu:Noi avem nevoie de specialişti, pentru
că acum chiar suntem puţini în faţa unei asemenea situaţii,
nu avem angajaţi suficienţi însă cred că tinerii ar trebui să
îşi aleagă o carieră orientându-se nu la piaţa actuală, ci la
tendinţele pieţei muncii, studiind puţin cum a evoluat
aceasta, ce profesii se caută.

8.DSB: Ce aţi recomanda unui tânăr care se gândeşte la
o carieră în jurnalism?

Camelia Guşatu: Jurnalismul oferă multiple posibilităţi,
cei care termină o astfel de specializare pot opta să lucreze
nu doar într-o redacţie, ci şi în Relaţii Publice sau să fie
consilierii anumitor persoane, purtători de cuvânt şi altele.
Prin urmare, le recomand cu încredere, dacă au talent la
scris, să opteze pentru o astfel de specializare.

9. DSB : Tinerii au nevoie de exemple. Ce sfat le daţi
pentru o carieră reuşită?

Camelia Guşatu: În primul rând, să îşi aleagă foarte bine
instituţia în care vor învăţa, apoi să se orienteze corect pe
piaţa muncii şi să lucreze cu seriozitate.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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„Nu staţi deoparte! Acum este momentul vostru!“

Ionuţ Burluşi este unul dintre absolvenţii Universităţii
Constantin Brâncoveanu care a reuşit să îşi găsească un loc
de muncă imediat după terminarea studiilor. Cu ea am stat
de vorbă despre cum a fost perioada studenţiei, despre ce
anume l-a motivat să aleagă domeniul economic în
detrimentul altora şi despre cât de necesară este o pregătire
profesională serioasă în drumul către job-ul visat.

1. DSB: Suntem interesaţi să aflăm care este anul în
care aţi absolvit. Cum a fost studenţia pentru dvs.?

Ionuţ Burluşi: Am absolvit facultatea în 2013.
Studenţia, pentru mine, a fost una dintre cele mai
frumoase perioade deoarece am trecut prin toate etapele
ei, pornind de la prima noapte pierdută înaintea unui
examen, emoţiile primului examen susţinut până la
ultima probă a studenţiei şi anume examenul de licenţă,
care aduce odată cu el şi sfârşitul vieţii de student; o
viaţă care îţi aduce noi trăiri, noi experienţe, prietenii
noi, lucruri de care vei discuta şi îţi vei aminti cu plăcere
tot restul vieţii.

În concluzie, studenţia este una dintre cele mai
frumoase perioade ale vieţii, o perioadă în care, practic,
te desăvârşeşti atât pe plan personal, cât şi profesional.

2. DSB:Dacă ar fi să faceţi un portret al universităţii
şi al cadrelor didactice din UCB, care ar fi principalele
trăsături pe care le-aţi menţiona?

Ionuţ Burluşi: Universitatea Constantin

Brâncoveanu este o instituţie care
încearcă să dezvolte constant relaţia
dintre profesor şi student cu ajutorul
diferitelor programe pe care le
implementează sau evenimente pe care le
organizează. Dintre ele, putem menţiona:
bursele Erasmus, întâlniri dintre studenţi
şi diverşi reprezentanţi ai mediului
economic, burse de merit pentru studenţii
cu rezultate bune. În acelaşi timp, aceasta
le oferă şanse egale tuturor studenţilor săi
printr-un mediu dinamic de studio,
printr-o bibliotecă care oferă o varietate
de lucrări ştiinţifice, dar şi dotări tehnice
şi informatice de ultimă generaţie, care
vin în ajutorul studenţilor.

Cadrele didactice din UCB se
caracterizează prin profesionalism, bună
pregătire metodico–ştiinţifică şi o înaltă
ţinută morală, fiind întotdeauna aproape
de studenţii lor şi încercând să îi îndrume
în proiectele pe care aceştia le întreprind.

3.DSB:Ce anume v-a determinat să alegeţi o carieră
în domeniul economic?

Ionuţ Burluşi: Terminând un liceu cu profil teoretic
şi anume „Matematică Informatică” şi, în acelaşi timp,
fiind atras de mediul economic, am ales să urmez
cursurile Facultăţii de Finanţe – Contabilitate,
specializarea „Contabilitate şi Informatică de
Gestiune”. Aici, am reuşit să pun în practică toate
cunoştinţele pe care le-am acumulat în decursul a patru
ani de liceu şi astfel, am reuşit să pun bazele viitoarei
mele cariere profesionale în domeniul economic.

4. DSB: Care sunt cele mai semnificative beneficii
ale unui student care alege să plece în străinătate cu un
program Erasmus pentru studii sau practică?

Ionuţ Burluşi: Eu am avut şansa de a beneficia de o
bursă Erasmus pentru practică la Instituto Politecnico
do Porto (ISCAP) din Portugalia, cât şi una pentru
studii la France Business School, Amiens Franţa. Bursa
Erasmus este o şansă unică în viaţa fiecărui student, iar
eu pot spune că această experienţă mi-a adus numai
lucruri pozitive. În primul rând, am devenit o persoană
mult mai sigură pe mine. În acelaşi timp, această
experienţă m-a ajutat să îmi îmbunătăţesc nivelul de
limbă engleză şi franceză şi nivelul cunoştinţelor atât în
domeniul economic, cât şi în alte domenii afiliate
acestuia.

Pe lângă toate aceste aspecte, studenţii au şansa de a
face cunoştinţă cu un nou mediu de studiu, de a
interacţiona cu studenţi din alte universităţi din întreaga
lume, de a intra în contact cu diferite tipuri de culturi,
de la care pot afla foarte multe informaţii, pe care le pot
aplica în viitor în viaţa personală şi în cariera pe care o
vor urma.

În concluzie, îi încurajez pe studenţii care au ambiţie
şi doresc să experimenteze lucruri noi de care îşi vor
aminti cu plăcere viaţa întreagă. Îi încurajez să spună
,,DA!” cu încredere şi să pornească în aventura vieţii lor,
alături de alte 3 milioane de participanţi în cadrul
acestui program Erasmus, deoarece nu au nimic de
pierdut.

5. DSB: Cât de importantă consideraţi că este
pregătirea profesională temeinică şi studiile superioare
în obţinerea job-ului visat?

Ionuţ Burluşi: Sunt sigur că orice tânăr care încercă
să intre pe piaţa muncii după ce a absolvit cursurile unei
facultăţi ar trebui să ştie faptul că angajatorii caută
persoane cu o pregătire profesională temeinică. Dacă,
până la începutul crizei economice, tinerii reuşeau să îşi
găsească mai repede un loc de muncă, în prezent
lucrurile s-au schimbat. Pentru a face faţă cerinţelor
unei societăţi în continuă schimbare, trebuie să ne
pregătim foarte bine încă de pe băncile şcolilor. Este
foarte important ca, după ce absolvim o instituţie de
învăţământ superior, să avem un cuantum destul de
bogat de informaţii legate de domeniul în care dorim să
profesăm.

6. DSB: Care ar fi mesajul pe care l-aţi transmite
unui elev de clasa a XII-a care încă nu a decis domeniul
în care ar vrea să profeseze?

Ionuţ Burluşi:Este destul de greu ca, la vârsta tuturor
posibilităţilor, să pui un tânăr să îşi organizeze gândurile
şi să îşi facă un plan pentru viitorul lui, în condiţiile
actuale ale societăţii în care trăim. Totuşi, acesta ar
trebui să se gândească înainte de a susţine şi promova
examenul maturităţii către ce domeniu ar dori să se
îndrepte sau ce meserie crede că ar fi mai potrivită
pentru el. Pentru a face acest lucru, ar fi bine să înceapă
prin a se documenta despre ce înseamnă meseria pe care
şi-o doreşte, iar, după ce îşi dă seama cu adevărat dacă îi
este potrivită, să înceapă să caute o universitate care să
fie pe măsura aşteptărilor sale şi care să îi ofere cursurile
necesare pregătirii pentru viitoarea carieră.

Nu staţi deoparte! Acum este momentul vostru!
Adriana Cocîrţă

„O experienţă Erasmus unică, pe care le-aş recomanda-o călduros tuturor colegilor mei.”

„Mă numesc Stănilă Denisa şi, în prezent, sunt
studentă în anul al III-lea la Universitatea Constantin
Brâncoveanu, Facultatea de Finanţe - Contabilitate,
specializarea Contabilitate şi informatică de
gestiune.

În perioada 1 februarie -15 iunie 2013 am
avut posibilitatea de a obţine o bursă de studii
Erasmus în cadrul ECE Lyon, Franţa (perioada
efectivă de studii: 11 februarie – 31 mai 2013).
De-a lungul acestor patru luni şi jumătate
petrecute în Lyon am avut oportunitatea de a
intra în contact cu studenţi de naţionalităţi şi
culturi diferite, prin intermediul cărora mi-am
lărgit orizonturile cunoaşterii, mi-am dezvoltat
aptitudinile de comunicare şi socializare.
Datorită naţionalităţilor diferite ale colegilor
Eramus, mi-am putut dezvolta şi cunoştinţele
de limbă engleză, franceză şi chiar spaniolă.

Prin intermediul cursurilor urmate în cadrul
ECE Lyon, am putut acumula un bagaj variat
de cunoştinţe de specialitate şi, în acelaşi timp,

am căpătat experienţă în elaborarea prezentărilor de
grup, participând continuu la diverse proiecte şi studii
individuale şi de grup.

Profesionalismul şi căldura cu care ne-au
întâmpinat reprezentanţii Departamentului de
Relaţii Internaţionale, profesorii de la ECE Lyon şi

studenţii francezi care ne-au ajutat să ne
acomodăm mai uşor, au contribuit la
îmbunătăţirea performanţelor noastre.

Schimbul de experienţă culturală de
care am beneficiat ne-a ajutat să privim
lumea cu mai multa toleranţă, cu mai
multa largheţe, să conştientizăm atât
diferenţele, cât şi punctele comune
dintre culturile diferite pe care le-am
reprezentat şi, în speţă, cultura franceză
cu care am intrat în contact de-a lungul
perioadei de studii în Lyon.

Această experienţă a fost una
definitorie pentru dezvoltarea mea, atât
pe plan profesional, cât şi personal, o
experienţă Erasmus unică, pe care le-aş
recomanda-o călduros tuturor colegilor
mei.“


