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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

La deschiderea anului
universitar la UCB Brăila au
participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale, ai
mediului economic, cadre
didactice, studenţi şi
absolvenţi. Pagina 3

La Universitatea Constantin Brâncoveanu, anul
universitar 2013-2014 începe sub semnul
optimismului creat, pe de o parte, de finalizarea cu
succes a examenelor de licenţă şi dizertaţie şi, pe de
altă parte, de atragerea unui număr semnificativ de
studenţi şi masteranzi, în ciuda unui context
nefavorabil raportat la rezultatele slabe de la
examenul de Bacalaureat şi la situaţia socio-
economică generală. 

Cei aproximativ 1.000 de „boboci” din centrele
din Piteşti, Brăila şi Rm. Vâlcea au misiunea de a
duce mai departe renumele Universităţii în
comunităţile în care-şi desfăşoară activitatea şi nu
numai.

La prezidiu, alături de prof. univ. dr Ovidiu
Puiu, Rectorul Universităţii Constantin
Brâncoveanu, au stat: Constantin Nicolescu,
Preşedintele Consiliului Judeţean, conf. univ. dr.
Tudor Pendiuc, Primarul Municipiului Piteşti,
Subprefectul Ion Burnei şi inspectorul şcolar
general adjunct Dumitru Tudosoiu. În Aula
Manga au fost prezenţi şi senatorul Şerban Valeca,
Florin Tecău, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Argeş, Laurenţiu Zidaru, viceprimar al Piteştiului
şi alţi reprezentanţi din domeniile economic,
administrativ , politic şi mass-media.

Ca în fiecare an, deschiderea festivă oferă cel mai
bun prilej de a trece în revistă principalele realizări
care au marcat perioada precedentă. 

În planul activităţii didactice/ educaţionale,
principalele ţinte propuse au fost atinse: au fost

înnoite conţinuturile didactice, punându-se un
accent mai mare pe partea aplicativă, studii de caz,
aplicaţii şi exemple inspirate din economia reală; de
asemenea, au fost reevaluate cu succes o serie de
programe de studii şi s-a reuşit diversificarea ofertei
de cursuri de formare, întărindu-se astfel legătura
cu piaţa muncii şi mediul de afaceri. 

Rezultate notabile au fost obţinute şi pe linia
cercetării ştiinţifice şi a relaţiilor internaţionale, ca
de exemplu: indexarea revistei Universităţii
„Strategii manageriale” - în  cele mai cunoscute
baze de date internaţionale specializate în
domeniul economic: EconPapers,  RePEC,
IDEAS, DOAJ; organizarea unor evenimente
ştiinţifice de talie internaţională; sau dinamizarea
relaţiilor internaţionale prin reînnoirea acordurilor
de parteneriat cu 32 de universităţi din Belgia,
Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Irlanda,
Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia,
Spania şi Turcia pentru mobilităţi de studenţi,
cadre didactice şi personal administrativ şi pentru
stagii de practică. 

În acelaşi context, se impune a menţiona faptul
că, în luna noiembrie, Universitatea va organiza o
conferinţă internaţională de anvergură în
parteneriat cu Institutul Regiunilor din Europa
(Austria), Institutul Politehnic din Porto
(Portugalia), Consiliul Judeţean Argeş şi Primăria
Municipiului Piteşti, din board-ul ştiinţific al
conferinţei făcând parte reprezentanţi ai
Academiei Române, ai Institutului Naţional de

Cercetări Economice, Institutului de Prognoză
Economică, Institutului European din România,
Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale şi
parteneri din străinătate. 

Prof. univ. dr Ovidiu Puiu, Rectorul
Universităţii Constantin Brâncoveanu:

„Începem un nou an universitar sub semnul
optimismului, într-un context socio-economic mai
dificil decât de obicei. Am spus-o şi cu alte ocazii, o
repet şi acum: nu cred că învăţământul românesc
merge tocmai pe drumul cel bun. Nu cred că
putem avea motive de bucurie pentru că mii şi mii
de elevi îngroaşă anual rândurile şomerilor şi au
accesul îngrădit la continuarea studiilor. Aş vrea să
rămân totuşi într-un ton optimist, să îi felicit pe
bobocii care ne-au creditat cu încredere şi care sunt
sigur că  vor fi mulţumiţi de serviciile pe care noi le
oferim. 

Vreau totodată să le transmit un mesaj de
mobilizare tuturor studenţilor Universităţii, să-i
avertizez că simpla absolvire a studiilor universitare
nu le garantează succesul pe piaţa muncii dacă nu e
însoţită de o atitudine proactivă, de iniţiativă şi
dorinţă de afirmare, de seriozitate. Fiţi aşadar
prezenţi la cursuri şi seminarii, fiţi activi şi încercaţi
să „furaţi” - cu ghilimelele de rigoare - tot ceea ce
profesorii voştri şi şcoala vă pun la dispoziţie! În
ceea ce mă priveşte, aveţi tot suportul meu personal
şi instituţional pentru idei noi şi proiecte
inovatoare, care să arate că şcoala românească are
totuşi un potenţial imens”.

“Îi felicit pe bobocii care ne-au creditat cu încredere şi sunt sigur
că  vor fi mulţumiţi de serviciile pe care noi le oferim.” 

P R O F.  U N I V.  D R .   O V I D I U  P U I U,  R E C TO R U L  U N I V E R S I T Ă Ţ I I  CO N S TA N T I N  B R Â N CO V E A N U
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Festivitatea de deschidere a anului universitar 2013-2014

la UCB Râmnicu Vâlcea

Deschiderea oficială a anului univerFestivitatea de
deschidere a anului universitar 2013-2014sitar 2013-
2014 la Facultatea de Management, Marketing în
Afaceri Economice din Rm. Vâlcea a avut loc marţi,
1 octombrie 2013.
Evenimentul a reunit în Aula facultăţii membri

din conducerea institu¬ţiei de în¬vă¬ţă¬mânt
superior menţionate, cadre didactice din
învăţământul universitar şi preuniversitar, studenţi,
părinţi, precum şi distinşi invitaţi – personalităţi ale
vieţii culturale vâlcene, precum şi autorităţile
administraţiei locale: Ion Cîlea - Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, Mircea Nadolu -
Prefectul judeţului Vâlcea, Emilian Frâncu -
Primarul Râmnicului, Ion Gherghinaru -
Inspectorul Şcolar Ge¬neral al judeţului Vâlcea.
Primul cuvânt de „bun venit” a fost adresat

studenţilor din partea Rectorului Universităţii
Constantin Brâncoveanu, prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu.
Exprimându-şi optimismul pentru anul universitar

care tocmai începe, într-un context economic şi
social nu tocmai favorabil de această dată, domnia-sa
şi-a dezvăluit totodată îngrijorarea faţă de acei tineri
cărora pare că li se refuză dreptul la educaţie,
raportându-se, în acest sens, la modesta cifră de 14%,
ce reprezintă numărul indivizilor cu studii superioare
din ţara noastră. Acest aspect devine realmente un
subiect de îngrijorare, dacă încercăm o comparaţie cu
procentul de absolvenţi de învăţământ superior de la
nivel european şi dacă luăm, în egală măsură, în
considerare, conform spuselor domniei-sale, nevoia
de specializare existentă pe piaţa muncii sau raportul
existent între educaţia indivizilor şi nivelul de trai

implicat. În tot acest context economic şi
social, şcoala, educaţia, pregătirea şi
formarea continuă reprezintă adevăratul
drum în viaţă, de aceea rolul şcolii, în
general, şi al universităţii, în acest caz, este
unul extrem de important. „Stabiliţi-vă
standarde cât mai înalte ca să puteţi atinge
obiective înalte”, a fost îndemnul adresat
studenţilor brâncoveni de Rectorul
Universităţii.
Oferindu-le binecuvântarea sa tuturor

celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte
Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, a
elogiat în discursul susţinut numele sfânt
al marelui ctitor şi martir, Constantin
Brâncoveanu, sub al cărui patronaj se află
universitatea noastră.
Dornici să-şi exprime opinia, vorbitorii,

invitaţi pe rând să ia cuvântul, au ţinut să
sublinieze locul important pe care
Universitatea Constantin Brâncoveanu îl
ocupă în comunitatea vâlceană. Primarul
Râmnicului, Emilian Frâncu, şi-a
exprimat recunoştinţa faţă de binele făcut
comunităţii vâlcene de această
universitate-etalon, sau „vârf de lance”,
cum însăşi domnia-sa a numit-o. Edilul
Râmnicului i-a felicitat pe studenţi pentru
alegerea făcută, asigurându-i de faptul de

Universitatea Constantin Brâncoveanu va reprezenta
„un certificat de calitate” pentru ei, domnia sa
absolvind, de altfel, cursurile de masterat în cadrul
universităţii noastre.
În asentimentul tuturor invitaţilor prezenţi,

Prefectul Judeţului Vâcea – Mircea Nadolu, i-a
îndemnat pe studenţii brâncoveni să se pregătească
pentru şcoală prin învăţătură şi educaţie.
Exprimându-şi bucuria şi plăcerea de a fi prezent

în mijlocul comunităţii brâncovene, Ion Cîlea –
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, le
reaminteşte, în special bobocilor care acum păşesc
pentru prima dată pragul universităţii, că mulţi
dintre absolvenţii acestei instituţii de învăţământ, de
altfel prima înfiinţată în Rm. Vâlcea, sunt astăzi ei
înşişi profesori sau oameni de afaceri, cu toţii
temeinic pregătiţi, care acum pot constitui exemple

pilduitoare pentru generaţiile prezente.
Evenimentul a reprezentant de

asemenea un bun prilej de a transmite
felicitările cele mai sincere şi
binemeritate la ceas aniversar
Profesorului universitar dr. Alexandru
Puiu, rectorul-fondator al Universităţii
Constantin Brâncoveanu. Exprimându-
şi recunoştinţa pentru membrii fondatori
şi colegii care i-au fost alături încă de la
început, o echipă fără efortul căreia nu s-
ar fi putut atinge astfel de rezultate, prof.
univ. dr. Alexandru Puiu lansează o nouă
provocare conducerii comunităţii locale,
şi anume organizarea unor dezbateri în
vederea revitalizării economiei oraşului
Rm. Vâlcea.
Lista urărilor şi totodată a cuvintelor

frumoase adresate universităţii noastre se
încheie cu discursul studentei Maria
Măgură, reprezentanta bobocilor
brâncoveni de anul acesta.

Lect. univ. dr. Ramona Chiţu
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Deschidere festivă laUniversitatea Constantin Brâncoveanu Brăila

Luni, 30 septembrie 2013, ora 17.00 a avut loc deschiderea
festivă a anului universitar în Aula Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Brăila. La eveniment au participat
reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai mediului economic, cadre
didactice, studenţi şi absolvenţi.
În deschidere, dna conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decanul

Facultății de Management – Marketing în Afaceri Economice
Brăila a urat un călduros bun venit și a prezentat invitații.
A urmat cuvântul prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Rectorul

Universităţii, care a vorbit despre începutul celui de al 23 an
universitar la Universitatea Constantin Brâncoveanu. ”Cred că
fiecare început de an este în egală măsură un moment
emoționant dar și un moment de bilanț.Astăzi începe un nou an
universitar în care încercăm să ne plasăm sub impactul
optimismului într-un context social, economic poate mai greu ca
oricând raportându-ne la cei peste 20 de ani de existență ai
Universității Constantin Brâncoveanu. Am convingerea că
această politică parcă de exterminare a absolvenților de liceu nu
este benefică învățământului românesc. Nu cred că ar trebui să
ne bucurăm că în fiecare an, mii și mii de tineri devin șomeri, că
miilor de tineri care nu reușesc să promoveze un examen de
bacalaureat li se spune ”stop educației!”. Și toate acestea în
condițiile în care vorbim despre mai multe sau mai puține
diplome care există, despre o inflație sau nu de specialiști, însă
despre o realitate pe care unii parcă nu vor să o vadă. Populația
cu studii superioare a României este de aproximativ 14% și
situația este mult sub media Uniunii Europene care este e 25%.
Într-un asemenea context, aproape 800 de tineri care pășesc pe
băncile Universității Constantin Brâncoveanu în cele trei centre
universitare pare să fie o cifră rezonabilă mai ales pentru o
universitate relativ tânără, o universitate care se finanțează din
surse proprii, fără bani de la stat în timp ce statul beneficiază de
rezultatele activității sale.
Chiar dacă, în ultima perioadă învățământul românesc este

ținta unor atacuri din ce în ce mai dure și mai frecvente, am
convingerea că educația, formarea continuă reprezintă adevărata
cale a realizării, a formării unei adevărate cariere. Închei prin a le
spune bun venit la Universitatea Constantin Brâncoveanu
tuturor bobocilor și a le mulțumi lor și familiilor lor pentru că
ne-au creditat ca principali parteneri în formarea lor și le promit
că nu îi vom dezamăgi. În egală măsură, aș vrea să adresez un
mesaj tuturor studenților, care spun că o diplomă a unei
universități, oricare ar fi ea nu le atrage succesul pe piața forței
de muncă. Poate dacă mi-ați permite, singurul sfat pe care aș
putea să îl dau, este să-și stabilească standarde înalte ca să poată
să atingă obiective înalte. În ceea ce mă privește, vreau să fie
siguri, că vor avea tot suportul meu personal și instituțional
pentru a genera proiecte cretive, pentru a pune în practică idei
noi, pentru a crea un univers care să genereze performanță și
creativitate de care până la urmă, avem nevoie cu toții într-o
societate atât de greu încercată.Multumesc autorităților locale,
mediului de afaceri, reprezentanților învățământului
preuniversitar, cadrelor didactice, studenților, părinților care îi
susțin, presei și tuturor celor care ne judecă onest și ne sprijină
în acest demers, cred eu, condiție obligatorie pentru a fructifica
una dintre puținele resurse care i-au mai rămas României:
resursa umană. Succes și un an bun!”
Deschiderea festivă a beneficiat de prezența reprezentanților

autorităților locale, care au transmis studenților un mesaj de
încurajare la început de an universitar.

Cătălin Grosu, subprefectului Brăilei: ”Mulțumesc foarte
mult pentru invitație. Vă felicit pe toți cei care ați devenit

studenți la universitate pentru că ați intrat într-o categorie de
elită, cel puțin așa spun cifrele, în acel procent de 14% din
populație cu studii superioare, asta înseamnă că sunteți într-
adevăr o elită în rândul tinerilor de vârsta voastră și trebuie să vă
comportați ca atare, să vă ridicați la exigențele standardelor pe
care le-ați ales dumneavoastră. Vă doresc un an plin de succese!”

Ovidiu Nechita, vicepreședintele Consiliului Județean
Brăila: ”Vă mulțumesc pentru invitație și în numele Consliului
Județean Brăila vă urez succes în noul an universitar și fiți
mândri că sunteți studenții acestei universități!”

Aurel Gabriel Simionescu, Primarul Mun. Brăila: ”Avem
nevoie de specialiști și pentru aceasta este nevoie de o colaborare
strânsă între cele două instituții de învățământ superior din
Brăila. Într-o economie concurențială avem nevoie de specialiști
foarte buni, avem nevoie de oameni care să facă din România și
din Brăila nu numai o piață de desfacere, nu numai o unitate de
consum, ci una care produce. Nu îmi doresc ca studenții care
rămân la Brăila să facă asta, doar pentru că nu au bani să plece la
București. Îmi doresc să se rămână la Brăila pentru că aici este o
facultate bună, pentru că ne oferă știință bună și pentru că atunci
când ne vom duce în altă parte undeva, vom fi competitivi la
nivelul cerut. Avem și la Universitatea Constantin Brâncoveanu
și la Facultatea de Inginerie toate condițiile necesare pentru a
învăța. Rămâne ca noi împreună să ne propunem să avem un
bilanț pozitiv, să ne întâlnim cu rezultate favorabile. Vă doresc
succes în noul an!”

Cristian Petcu, reprezentantul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila: ”Multe cadre didactice din învățământul
preuniversitar brăilean au urmat studii de licență sau masterat la
Universitatea Constantin Brâncoveanu. Poate că de aici vin și
rezultatele noastre, rezultate care înseamnă locul I pe țară ca
procent de promovabilitate la bacalaureat, locul I la evaluări
naționale, cel mai mic ecart dintre rezultatele la evaluările
naționale și bacalaureat și media din anii de școală precedenți.
Suntem județul cu cele mai multe clase la nivel postliceal axate
pe domenii variate. Rezultatele acestea se datorează elevilor,
foștilor elevi care sunt astăzi în sală și cărora le mulțumesc
pentru felul în care au învățat în cei 12 ani și le mulțumesc în
numele colectivului de cadre didactice ale Județului Brăila că au
ales să vină la această universitate pentru că, așa cum spunea
domnul rector, o diplomă înseamnă mare lucru. Spun aceasta
pentru că diploma îți permite să participi la un concurs de
ocupare a unui post dar, după ce ocupi postul, se vede și unde ai

obținut diploma respectivă. Vă mulțumesc că ați ales
învățământul superior brăilean”.

Paula Ștefănescu, președintele CECCAR Brăila: ”Mă simt
onorată că am fost invitată să particip la un astfel de
eveniment. Ca reprezentant al unei organizații profesionale
foarte puternice atât la nivel teritorial cât și la nivel național,
trebuie să menționez că chiar și în această perioadă de criză, noi
profesioniștii contabili nu ne putem plânge și putem spune că
avem de lucru. Tocmai din acest considerent, vă îndrum spre
această profesie de contabil, întrucât este o profesie frumoasă și
atunci când faci ceva din plăcere ajungi să faci performanță.
Majoritatea membrilor Corpului Experților Contabili sunt
absolvenți ai acestei universități și suntem mândri că avem o
universitate de profil la Brăila. Vă doresc să aveți un an
extraordinar cu succese profesionale și viață lungă!”

Ioan Chiriacescu, Președintele Camerei de Comerț,
Industri și Agricultură Brăila: ”Cred că ar trebui să dăm o
atenție foarte mare pentru viitor construirii unei strategii în
ceea ce înseamnă calificările și formarea profesională pentru
Brăila noastră pentru că altfel ajungem în situația de a avea o
cerință pe piață a unor specialiști pe care nu îi avem, în schimb
formăm în continuare oameni de care nu avem nevoie pe
piață”.

Mircea Relu Vizitiu, comisar șef la Inspectoratul de Poliție
al Județului Brăila: ”Mulțumesc pentru invitația făcută
instituției noastre. Prezența mea aici se datorează unui
parteneriat solid între Universitatea ”Constantin Brâncoveanu”
și Inspectoratul județean de Poliție Brăila. Doresc tuturor
studenților un an de excepție pentru că premisele sunt clar, unele
favorabile!”
A urmat cuvântul conf. univ. dr. Camelia Vechiu, care a făcut

un bilanţ al activităţilor desfăşurate în ultimul an universitar. Au
fost astfel menționate activitățile organizate în ultimul an de
Universitatea Constantin Brâncoveanu în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Brăila. Au fost derulate foarte multe
activități comune, evenimente, întreceri, simpozioane, cu toate
liceele și amintim aici un proiect Comenius între România și
Turcia. De asemenea a fost menționat ”Târgul regional al
firmelor de exercițiu”, ediția a II a, la care au participat elevi ale
liceelor economice din Brăila, Tecuci, Galați, Slobozia, Buzău.
Tot în acest an s-a desfășurt ediția a II a a Simpozionului
național ”Stiluri alimentare”. Totodată, șase studenţi de la
programele de licenţă şi masterat au beneficiat de Burse
Erasmus în Belgia, Lituania și Portugalia, iar pe perioada
vacanţei de vară alţi 7 studenţi au efectuat stagii de practică
(Internship).

Președintele Senatului Universității Constantin
Brâncoveanu, prof. univ. dr. Ion Scurtu a adresat un îndemn
tuturor studenților prezenți în sală: ”ceea ce ne dorim este ca noi
să fim alături de voi și voi alături de noi, astfel încât pentru cei
care astăzi s-au înscris în foaia matricolă a universității noastre,
să devină absolvenții noștri în iulie 2016, la examenul de licență.
Să nu mai dați înapoi odată ce v-ați ales acest drum, trebuie să
fiți perseverenți, să nu cedați la prima dificultate. Mult succes
tuturor!”
La manifestare au participat şi cadre didactice de la

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, decanul Facultăţii de
Inginerie Brăila conf. univ. ing. Cristian Silviu Simionescu și
prodecanul conf. dr. ing Drăgan Nicuşor. Invitații au remarcat
faptul că ambele instituții au specializări care completează
nevoile județului. A fost invocată și colaborarea între studenții
Universității Constantin Brâncoveanu și cei ai Facultății de
Inginerie care au participat la manifestări comune.
Festivitatea a continuat cu înmânarea premiilor celor mai

merituoşi studenţi ai celor două facultăţi din Brăila pentru care
s-au acordat premii și menţiuni.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
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Studenţii - alături de Universitatea Constantin Brâncoveanu
la moment festiv

„Ne aflăm într-un moment
destul de emoţionant, moment în
care îmi revine deosebita onoare şi
plăcere de a mă adresa
dumneavoastră ca unul dintre
bobocii Universităţii Constantin
Brâncoveanu.
Aş dori să mă adresez în mod

special studenţilor din anul I,
probabil cei mai emoţionaţi şi
interesaţi de instituţia de
învăţământ superior în care au
intrat, un important centru de
educaţie şi cercetare.
A fost o vacanţă lungă pentru

unii, scurtă pentru alţii, care a
adus, în cele din urmă, începutul
unui nou an universitar. E toamnă
şi, cum mereu se spune: „Toamna
se numără bobocii”, constat cu
bucurie că, în ciuda ratei scăzute
de promovabilitate la examenul de
bacalaureat, numărul bobocilor
rămâne constant. De aceea, doresc
să vă felicit pentru faptul că aţi
devenit studenţi în acest centru
universitar, la o facultate unde vom
studia discipline fundamentale de
drept, cat şi discipline de profil

economic şi administrativ, despre care cred că sunt printre cele mai importante.
Cursurile universitare reprezintă o etapă importantă în viaţa fiecărui om şi ne ajută să
ne formăm ca adevăraţi specialişti competitivi pe piaţa muncii.
Pregătirea profesională este principalul rol al unei instituţii de învăţământ superior,

însă, indiferent de competenţele obţinute prin studii, avem în continuare nevoie de
lectură, cultură, tradiţie deoarece acestea influenţează modul în care ne organizăm
viaţa, modul de a gândi şi de a acţiona.
Vă doresc tuturor, studenţilor, cadrelor didactice, conducerii Universităţii un an

universitar cu succese, cu multe realizări profesionale. Doresc să reuşim împreună.
Vă mulţumesc!”

Maria Manuela Măgură

“Bună ziua tuturor!
Numele meu este Raluca

Sandu şi sunt extrem de
onorată să iau parte, alături de
dvs., la un eveniment atât de
important: deschiderea unui
nou an universitar.
În primul rând, aş vrea să

vă spun că am ales
Universitatea Constantin
Brâncoveanu pentru accesul
la o educaţie superioară într-
un mediu dinamic, pentru
baza materială şi datorită
prietenilor mei care studiază
aici.
Latura internaţională la

care oferă acces Universitatea
Constantin Brâncoveanu,
prin burse de studiu şi de
practică în străinătate,
reprezintă un alt motiv
pentru care am ales să studiez
aici.
Pe parcursul celor trei ani

de facultate voi urma
cursurile programului de
studiu „Management” a
Facultăţii de Management -
Marketing în Afaceri
Economice. Am ales acest

program de studiu deoarece consider că îmi va oferi toate cunoştinţele de care am
nevoie pentru a-mi dezvolta abilităţile şi pentru a deveni mai eficientă în ceea ce
fac.
Doresc mult succes tuturor bobocilor la acest nou început de drum şi aştept cu

nerăbdare să ne întâlnim cu toţii la Balul Bobocilor!
Vă mulţumesc!”

Raluca Sandu

“Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de
dumneavoastră şi să vă pot vorbi în calitate de student
masterand al Universităţii Constantin Brâncoveanu.
După încheierea studiilor de licenţă la universitatea

Constantin Brâncoveanu, am ştiut că îmi voi continua
studiile de masterat tot aici. Datorită prestigiului şi
valorilor pe care le-am găsit în această instituţie, a
cadrelor didactice care au dat dovadă de
profesionalism, de o înaltă ţinută morală şi care mi-au
oferit tot sprijinul lor, ori de câte ori am avut nevoie.
Am înţeles, încă din anul I de facultate, că

Universitatea Constantin Brâncoveanu îmi oferă
oportunităţi de studiu şi practică în străinătate şi
accesul la o dimensiune internaţională a educaţiei, de
care ar trebui să beneficieze orice tânăr din România.
Astfel, în anul II, am avut şansa de a face un stagiu de
practică la Departamentul de Relaţii Internaţionale al
Institutului Politehnic din Porto, Portugalia. În
aceasta perioadă am descoperit tainele unei noi
culturi, modul de lucru într-un mediu dinamic şi am

legat prietenii trainice.
În anul III de studiu la Universitatea

Constantin Brâncoveanu am fost selectat să
studiez cu o bursă europeană Erasmus la France
Business School din Amiens, cea mai mare şcoală
de afaceri din Franţa.
Vă puteţi imagina experienţele trăite, fie ele

pedagogice, de interacţiune cu alţi studenţi din
toate colţurile lumii sau de dezvoltare personală.
Tot ce am trăit în aceşti trei ani mă determină

să continui studiile într-o universitate centrată pe
student, transparentă şi care promovează valori
puternice.
Dragi colegi, profitaţi din plin de perioada

studenţiei, cunoaşteţi, dezvoltaţi-vă la maximum
potenţialul!
Stimaţi profesori, vă mulţumim că ne sunteţi

alături!
Vă doresc un nou an universitar plin de reuşite!”

Ionuţ Burluşi

Ca de fiecare dată, şi anul acesta la festivitatea de deschidere al unui nou an universitar, câte un reprezentant al bobocilor, fie ei în primul an la nivelul programelor de studii
de licenţă sau de masterat, are ocazia de a adresa câteva cuvinte celor prezenţi în sală. Cu emoţiile inevitabile, şi anul acesta Maria Manuela Măgură, Raluca Sandu şi Ionuţ
Burluşi au vorbit despre gândurile, speranţele şi planurile de dezvoltare personală şi profesională pe care le au, în mod firesc, la început de drum.

“Cursurile universitare reprezintă o etapă
importantă în viaţa fiecărui om şi ne ajută să ne

formăm ca specialişti competitivi pe piaţa muncii!”

“Tot ce am trăit în aceşti trei ani mă determină să continui studiile într-o universitate centrată pe student.”

“Doresc mult succes tuturor bobocilor la acest nou
început de drum şi aştept să ne întâlnim

cu toţii la Balul Bobocilor!”


