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▼ Studenţii brâncoveni vorbesc despre experienţele lor internaţionale
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„Eu am reuşit. Voi de ce nu?”
Alin Lupu este unul dintre studenţii
Universităţii Constantin Brâncoveanu care a
aplicat şi a fost selectat pentru un program de
mobilitate Erasmus într-una dintre cele 30 de
universităţi partenere din 14 ţări. În testimonialul
de mai jos aflăm care este impactul pe care această
experienţă l-a avut asupra lui Alin şi care este
mesajul său pentru studenţii care nu au profitat
încă de o astfel de oportunitate.
„Încă de la început, aş vrea să vă spun că
testimonialul meu nu va conţine veşnicele
motive pentru care studenţii aleg un program
de mobilitate Erasmus: cultură nouă, prieteni
noi, călătorii etc. Vreau ca acesta să fie un mesaj
mobilizator, întrucât trebuie să dovedim cu
toţii că momentele în care susţinem cu ardoare
faptul că maturitatea şi independenţa ne
caracterizează nu sunt simple vorbe, iar aceasta
bursă este un test benefic, exact şi complex.
Numărul redus de români care aplică pentru
oportunităţi de mobilitate prin programul
Erasmus este dezamăgitor, din punctual meu
de vedere. De exemplu, eu am avut 15 colegi
belgieni. Dacă ei pot să profite de o asemenea
şansă, noi de ce nu am putea? Nu ştiu cine, în
zilele noastre, oferă o sumă consistentă de bani

pentru a pleca în străinătate timp de un vor fi mai mult decât folositoare în viitor.
semestru, pentru a avea o viaţă diferită, pentru
Eu am reuşit. Voi de ce nu?”
a fi independent din toate punctele de vedere.
Haideţi să dovedim cu toţii că putem! Nu
poate garanta nimeni faptul că este uşor, însă
nu imposibil, dacă plecăm la drum cu gândul:
„Ce nu te omoară, te face mai puternic!”
375. Un număr care reprezintă zilele departe
de toate lucrurile cu care eram obişnuit, care
îmi umpleau ziua. Eram departe de toate
persoanele dragi mie şi nu puteam să sun
oricând pentru un sfat sau să primesc o
îmbrăţişare ori de câte ori aveam nevoie. În
zilele în care am întâmpinat dificultăţi, am
zâmbit şi am depăşit situaţia cu care m-am
confruntat. Acele zile au fost o adevărată
rampă de lansare în ceea ce înseamnă adevărata
viaţă.
Majoritatea celor în situaţia mea spun că
pleacă de acasă din dorinţa de a cunoaşte locuri
noi, de a întâlni persoane care fac parte din
culturi diferite şi, de ce nu, pentru a
experimenta ce înseamnă viaţa fără părinţi. Eu
spun altfel: îmi dedic un an din viaţă pentru ami dezvolta noi aptitudini nu doar în plan
profesional, ci şi personal, aptitudini care îmi
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„În primul rând,
românii sunt foarte
prietenoşi şi dispuşi
să te ajute oricând.“

2

JOI // 12 SEPTEMBRIE 2013 // ANUL X // NR. 630

www.univcb.ro // dsb@univcb.ro

„Erasmus este o experienţă iniţiatică”
Erasmus este o experienţă iniţiatică, una care te
maturizează şi te dezvoltă atât pe plan uman, cât şi
profesional. Personal, pot spune că aceste burse şiau lăsat o amprentă adâncă asupra mea şi este
foarte greu să vorbesc acum despre aceasta, pentru
că mă răscolesc amintirile şi îmi este foarte dor de
aceea perioadă.
Atunci am învăţat că ar trebui să am mai multă
încredere în mine şi viaţa nu e aşa de roz pe cât
credeam eu că este. Mi-am demonstrat că mă pot
descurca şi singură într-un loc în care nu credeam
vreodată că voi ajunge, un loc total necunoscut
pentru mine.
Experienţa Erasmus mi-a arătat un nou mediu
de studiu cu mult mai multe cerinţe, în care este
pus foarte mult accentul pe practică, pe discuţii
libere şi mai puţin pe teorie, în care profesorul
interacţionează mai mult cu studentul şi viceversa.
Am întâlnit oameni fascinanţi atât prin felul lor
de a fi, cât şi prin prisma cunoştinţelor pe care le
deţineau, pe care îi admir foarte mult. Am avut
şansa să călătoresc în locuri de vis şi să întâlnesc
oameni total diferiţi, din medii distincte, din ţări
din întreaga lume cu care am legat prietenii
strânse. Bursa Erasmus este, fără doar şi poate, o
experienţă de vis care îţi provoacă binecunoscuta
“post Erasmus depression”.

Importanţa unei pregătiri temeinice
pentru viaţa profesională

Cristina Anghel este una dintre studenţii
Universităţii Constantin Brâncoveanu care a profitat
din plin de toate oportunităţile pe care universitatea i lea pus la dispoziţie. Cu ea am stat de vorbă despre cum a
fost perioada studenţiei, despre cum a fost să studiezi în
cadrul instituţiei, despre ce a însemnat pentru ea
experienţa oferită de o bursă Erasmus şi despre ce i-ar
spune unui tânăr absolvent de liceu, care nu este hotărât
încotro să meargă.

Studenţia la
Universitatea Constantin Brâncoveanu
1. DSB: Ştiu că acesta este ultimul an pentru
tine. Spune-mi cum a fost perioada studenţiei până
acum?
Cristina Anghel: Încă nu am terminat facultatea,
urmează să o termin anul care vine şi am foarte mari
emoţii. Studenţia a fost pentru mine ca o pată de
culoare care mi-a adus lucruri la care nici măcar nu
îndrăzneam să visez: cunoştinţe noi, experienţe noi.
A fost momentul în care am renunţat la visele din
liceu şi am început să mă gândesc serios la viaţa mea
şi la viitorul meu.
Am învăţat să mă bucur de fiecare experienţă pe
care viaţa mi-o oferă, pentru că totul este efemer şi,
oricât de mult ţi-ai dori să dai timpul înapoi, ce a
trecut nu mai poţi recupera.
Studenţia este momentul în care îţi numeri
eşecurile, dar crezi în reuşite şi lupţi să treci şi de
aceasta etapă fără a mai realiza cât de mult îţi va lipsi
apoi, cât de mult îţi va lipsi învăţatul de o noapte
întreagă înainte de examene, sărbătorirea trecerii
unui examen sau terminarea sesiunii. Îmi pare rău că,

în curând, se va termina, dar nu îmi rămâne decât să
îmi păstrez toate experienţele într-un loc special, în
amintirile mele.

4. DSB: Cât de importante consideri că sunt
pregătirea profesională temeinică şi studiile
superioare în obţinerea job-ului visat?
Cristina Anghel: Consider că o pregătire
profesională temeinică precum şi studiile
superioare sunt foarte importante în dezvoltarea
personală şi profesională a fiecăruia dintre noi. Deşi
o diplomă nu garantează mereu cunoştinţe, capacităţi
ori abilităţi, cu muncă şi implicare le poţi dobândi pe
toate.
Ceea ce putem face noi, ca studenţi este să ne
implicăm total în domeniul de studiu ales, să avem
spirit de iniţiativă, să ne implicăm în activităţile
organizaţiilor studenţeşti, să participăm la traininguri, să facem voluntariat precum şi să alegem o
experienţă internaţională de studio. Toate acestea
sunt activităţi care te diferenţiază de ceilalţi
absolvenţi de facultate şi te pot duce mai aproape de
angajator. În aceşti ani avem şansa de a ne îmbogăţi
cultura generală, de a experimenta şi de a acumula
cunoştinţele necesare pentru a putea profesa în
domeniul dorit.

2. DSB: Dacă ar fi să faci un portret al
universităţii şi al cadrelor didactice din UCB, care ar
fi principalele trăsături pe care le-ai menţiona?
Cristina Anghel: Dacă ar fi să fac un portret al
Universităţii, aş începe prin faptul că aceasta este
într-o continuă dezvoltare, încercând să se adapteze
nevoilor şi cerinţelor actuale ale studenţilor care îi
calcă pragul şi încearcă să le ofere tot ceea ce aceştia
au nevoie pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii
optime. Cât despre cadrele didactice, pot spune că
acestea sunt alături de studenţii lor şi încearcă să le
ofere tot ceea ce au nevoie pentru ca, la sfârşitul
studenţiei, să poată face faţă cu brio pe piaţa muncii.
În concluzie, pot spune că atât Universitatea, cât şi
cadrele didactice ale acesteia îşi dau toată silinţa
5. DSB: Care ar fi mesajul pe care i l-ai transmite
pentru a-i duce pe studenţii lor la standarde cât mai unui elev de clasa a XII-a care încă nu a decis
înalte, pregătindu-i pentru lumea de afară.
domeniul în care ar vrea să profeseze?
Cristina Anghel: Viitorii absolvenţi de liceu ar
Beneficiile unui program
trebui să se gândească foarte serios la domeniul în
care doresc să profeseze şi să înţeleagă faptul că, de
de mobilităţi Erasmus
ceea ce hotărăsc acum, depinde tot viitorul lor
personal şi profesional. Cred că ar trebui să se
3. DSB: Care sunt cele mai semnificative beneficii gândească de două ori atunci când aleg un domeniu
ale unui student care alege să plece în străinătate cu în care profesează. Să nu o facă pentru că aşa doresc
un program de mobilităţi Erasmus pentru studii sau părinţii lor, ci să o facă pentru că îi reprezintă, pentru
practică?
că o vor să studieze cu plăcere, pentru că asta simt şi
Cristina Anghel: Am avut oportunitatea de a îşi doresc cu adevărat. Atunci pot să înceapă să caute
beneficia de o bursă Erasmus Placement la Institutul o Universitate care este potrivită, care le poate oferi
Superior de Contabilitate şi Administraţie din Porto, pregătirea de care au nevoie.
precum şi de o bursă pentru studii la Universitatea
Adriana Cocîrţă
Fernando Pessoa tot din Porto, Portugalia.
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„Experienţa Erasmus de aici este absolut minunată!”
4. DSB: Care sunt primele tale impresii despre
România şi despre Piteşti?
Carla Rodrigues: În primul rând, românii sunt foarte
prietenoşi şi dispuşi să te ajute oricând. Apoi, am văzut că
România are o mulţime de tradiţii şi multe locuri pe care
poţi să le vizitezi, începând cu marea şi terminând cu
munţii şi oraşele încărcate de istorie.
Despre Piteşti pot să spun că, deşi este un oraş mic, îmi
place. Aici am întâlnit o mulţime de tineri şi am gustat
puţin din gastronomia locală, care mi-a plăcut.
În ceea ce priveşte comunicarea, nu toţi oamenii pe care
îi întâlnesc ştiu engleză, dar, până la urmă reuşim să ne
înţelegem şi e amuzant.
5. DSB: Care este impresia pe care ţi-a creat-o
Universitatea Constantin Brâncoveanu?
Carla Rodrigues: Pot să spun, cu certitudine, că îmi
place foarte mult Universitatea Constantin Brâncoveanu.
Am fost primită cu braţele deschise şi toţi cei cu care am
interacţionat ne-au ajutat în permanenţă şi au avut o
atitudine binevoitoare. De asemenea, universitatea are
facilităţi şi dotări materiale excelente.

Carla Rodrigues este una dintre studentele din Portugalia
care au ales România ca ţară de destinaţie pentru programul
său 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!
Carla Rodrigues: Salutare tuturor! Numele meu este
Carla şi vin din Portugalia. Ţara mea este un loc minunat
în care să trăieşti. Noi avem multe locuri frumoase în care
poţi să îţi petreci timpul. Verile sunt calde, plajele au un
nisip fin, iar iarna, în partea de nord a ţării, chiar ninge.
Portugalia are o istorie bogată, aşadar turiştii pot vizita
muzee, biserici, monumente şi grădini publice.
De asemenea, gastronomia portugheză este gustoasă,
foarte variată, iar cea tradiţională se bazează pe preparate
din peşte, în special pe cod. Ţara mea este cunoscută şi
pentru vinurile pe care le produce: alb, rozé, roşu, fiecare
persoană poate găsi un vin pe gustul său şi pe măsura
veniturilor sale. Însă oricine vine în Porto trebuie să guste
binecunoscutul vin de Porto, atât de apreciat peste tot în
lume.
Cât despre muzică, cea mai cunoscută este fado, care,

sună puţin trist, însă este un gen plin de inspiraţie şi care
transmite un mesaj puternic. În final, pot să spun că noi
suntem oameni prietenoşi şi calzi. Veniţi în Portugalia şi
convingeţi-vă!
2. DSB: Cum este universitatea de unde vii?
Carla Rodrigues: Eu studiez la Institutul Politehnic din
Porto (ISCAP), care oferă cursuri de licenţă şi masterat,
orientate mai mult către partea administrativă. În
universitate, studenţii trăiesc cu intensitate, se cunosc unii
pe alţii şi profită din plin de viaţa lor studenţească.
Domeniul meu de studiu este marketingul, care are
cadre didactice bine pregătite şi studii de caz interesante.
3. DSB: Care au fost motivele care te-au determinat să
alegi România pentru a avea parte de o experienţă
Erasmus?
Carla Rodrigues: În primul rând, îmi place foarte mult
să călătoresc, să vizitez şi să cunosc locuri noi. Atunci când
am avut oportunitatea de a aplica pentru o bursă Erasmus,
am decis să aleg Europa de Est. Partea acesta de continent
este mult diferită de ceea ce cunosc eu, aşa că, atunci când
am văzut România pe listă, a fost o alegere uşoară. În acest
fel, am ocazia să vizitez şi alte ţări din împrejurimi şi să
cunosc cât mai mult.

6. DSB: Care sunt planurile tale pentru următoarea
perioadă de timp?
Carla Rodrigues: Nu am un plan foarte bine pus la
punct, însă aş vrea să învăţ cât mai multe lucruri, iar după
ce ajung în Portugalia, aş vrea să îmi caut un loc de muncă
unde să învăţ lucruri noi şi să pun în practică toate
cunoştinţele teoretice pe care le-am acumulat. Nu neapărat
în aceeaşi ţară, fiindcă sunt tânără şi acum este momentul
să vizitez cât mai multe locuri, să cunosc cât mai mulţi
oameni. Tot la fel de mult îmi doresc să călătoresc, în
limita posibilităţilor.
7. DSB: Ce anume ţi-ai dori să vezi, în mod deosebit, în
România? Sau ai vizitat ceva până acum?
Carla Rodrigues: Am vizitat deja Constanţa şi malul
mării, care mi-a plăcut foarte mult. Vremea este atât de
plăcută, încât nu se poate să nu îţi placă.
De asemenea, am vizitat şi Bucureştiul, unde am văzut
câteva muzee, câteva parcuri, şi, bineînţeles, Casa
Poporului, a două clădire din lume după mărime, loc care
m-a uimit pur şi simplu. Iar noaptea oraşul arată fantastic,
cu luminile şi agitaţia din el.
Până să plecăm, eu şi colegii mei vrem să mai vedem
Braşovul, barajul Vidraru şi munţii.
Oricum, experienţa Erasmus de aici este absolut
minunată!
Adriana Cocîrţă

Ce înseamnă să îţi construieşti propriul brand?
Orice lucru poate fi îmbunătăţit, transformat sau doar
refăcut pentru a arăta ca nou, fie că este vorba despre o pereche
de pantofi, despre un obiect electrocasnic, despre o mobilă sau
despre un brand de companie. Pentru ca o companie să rezite
pe piaţă şi să facă faţă concurenţei, pe de-o parte, şi cerinţelor
clienţilor, pe de altă parte, are nevoie de transformări
periodice, de rebrand-uiri, de un plus de valoare adus de
diverse activităţi, de orice o poate ajuta să vină cu propuneri şi
cu forţe noi în faţa cumpărătorilor. Însă, atunci când vorbim
despre oameni, oare se pune problema în acelaşi mod?
În situaţia în care piaţa forţei de muncă devine din ce în ce
mai competitivă, companiile dispar, iar viitorii angajaţi sunt
din ce în ce mai bine pregătiţi profesional, cursa pentru
obţinerea unui loc de muncă începe să fie din ce în ce mai
strânsă. În aceste condiţii, din ce în ce mai multă lume
vorbeşte, în ultimul timp, despre personal branding, ştiind, mai
mult sau mai puţin, despre ce este vorba. Pentru a clarifica
noţiunea şi a evidenţia motivele pentru care brandingul
personal este foarte important, vom începe cu definiţia
conceptului. Personal branding se referă la modalitatea prin
care îţi construieşti o imagine puternică despre tine ca individ
şi ca profesionist.
De ce să îţi construieşti un brand personal? Pentru că îţi
consolidează imaginea pe care vrei să o transmiţi, pentru că tu
controlezi ce apare despre tine şi ce se vorbeşte despre tine şi

pentru că strategia acesta îţi aduce bani. Iată etapele pe care să
le parcurgi în procesul de construire al brandului personal:
Descoperă-ţi brandul! Dacă încă nu ştii, descoperă care îţi
sunt pasiunile şi ce vrei să faci cu viaţa ta. Defineşte nişa de
public căreia vrei să i te adresezi, vezi care îţi sunt competitorii
şi cum poţi să îţi creezi un loc alături de ei. Poziţionarea pe
piaţa muncii sau pe piaţa antreprenorilor este primul pas către
succes.
Construieşte-ţi brandul! Odată ce ai clarificat elementele
de mai sus, este necesar să te foloseşti de trusa de instrumente
pentru construirea brandului personal. Aceasta cuprinde:
1. Business Card. Creează-ţi un cont separat şi fă-ţi o carte
de credit care să conţină chipul tău, funcţia şi semnătura. În
felul acesta, interlocutorului tău îi va fi foarte uşor să te
diferenţieze de ceilalţi cu care a vorbit în ziua respectivă şi să
te ţină minte şi după ce ai terminat interviul.
2. Portofoliu. CV-ul este elementar, însă pentru a dovedi
profesionalismul tău într-un domeniu, construieşte-ţi un
portofoliu virtual, care să conţină activităţile importante. Nu
uita să menţionezi nicio activitate, seminar sau work-shop la
care ai participat, indiferent de cât de nesemnificativ ţi s-ar
părea la început.
3. Blog/ website. Poţi să scrii materiale despre domeniul tău
de interes, să apari în motorul Google şi să construieşti
dialoguri pe diferite teme de interes. Astfel, îţi vei construi o

reţea de prieteni virtuali care te vor putea recomanda, dacă va
fi cazul, sau la care vei putea apela în măsura în care îţi va fi de
folos. Networkingul contează mai mult decât îţi poţi imagina!
4. Profil de Facebook, LinkedIn, Twitter. Acestea sunt cele
mai importante reţele de socializare prin intermediul cărora te
faci cunoscut şi îţi promovezi munca. Niciunul dintre acestea
nu trebuie neglijat, indiferent dacă ai senzaţia că unul este mai
important decât celălalt sau că grupul tău ţintă nu se va uita
sau nu le va lua în considerare. Prezenţa ta în spaţiul virtual
este vitală. Începe să o construieşti acum!
5. Garderoba. Dacă vrei să îţi creezi o imagine
profesionistă, atunci trebuie să arăţi ca un profesionist, iar
hainele spun despre tine mai multe lucruri decât ai crede. De
fiecare dată când îţi alegi o ţinută, trebuie să ai în vedere
culorile, textura materialului, croiala, asortarea, cu toate că, mai
ales pentru fete, o pată de culoare în ţinută este uneori
binevenită.
Toate aceste sunt cele mai importante tactici pentru a-ţi
construi un brand personal puternic. Pe lângă ele, mai ai nevoie
de perseverenţă, determinare şi relaţii apropiate cu oamenii. Pe
termen lung, personal brandingul este cea mai profitabilă
investiţie. Dacă nu neglijezi niciun aspect, îţi construieşti cele
mai bune premise pentru a-ţi îndeplini scopul şi pentru a
ajunge exact acolo unde îţi doreşti pe plan profesional şi, de ce
nu, şi în plan personal.
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