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Un 2014 plin de reuşite!
UCB - o instituţie
de învăţământ
superior care a
arătat, de fiecare
dată, o atitudine
proactivă. Pagina 2

Internaţionalizarea una dintre preocupările noastre
permanate.
Pagina 4

N A R G

Cercetarea
ştiinţifică de calitate a
fost mereu una
dintre priorităţile
universităţii noastre.
Pagina 3
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UCB - o universitate cu atitudine proactivă
Acord între Camera Auditorilor Financiari din România şi

municipiu.

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti

Concurul „Jurnalişti pentru Europa” la UCB Brăila

Facultatea de Finanţe – Contabilitate a Universitaţii

Vineri, 24 mai 2013, sediul brăilean al Universităţii

Constantin Brâncoveanu din Piteşti a încheiat, un parteneriat cu

Constantin Brâncoveanu a fost gazda evenimentului „Jurnalişti

Camera Auditorilor Financiari din România, filiala Piteşti,

pentru Europa”, organizat de Asociaţia Centrul de Informare şi

conform

Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare

căruia

absolvenţii

masteratului

„Standarde,

reglementări şi politici contabile” vor putea echivala diploma de

Durabilă şi Centrul Europe Direct Brăila.

masterat cu testul de admitere la stagiu în activitatea de audit

şi desfăşoară activitatea şi nu numai.
„Să vorbim despre bani și bănci” – proiectul Băncii

financiar, organizat de către Camera Auditorilor Financiari din

Naționale a României – la Universitatea Constantin

România.

Brâncoveanu

Reprezentanţii Comisiei Europene

Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit marți, 29

– faţă în faţă cu studenţii brâncoveni

octombrie 2013, în Sala Studio A, o nouă etapă a proiectului „Să

Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit joi, 14

vorbim despre bani și bănci”, dezvoltat de către Banca Națională

martie, întâlnirea Reprezentanţei Comisiei Europene în

a României.

România cu studenţii de la specializările Jurnalism şi Comnicare

Lansarea cărţii „Infracţiuni rutiere.

şi Relaţii Publice în cadrul programului „Europa Jurnaliştilor din

Jurisprudenţă rezumată”

Amfiteatre”.
Plantează un arbore! Plantează-ţi viitorul!
În vederea insuflării unui sentiment de dragoste şi respect faţă
de pădure, dar şi pentru a desluşi din tainele producerii „aurului
verde”, atât de necesar tuturor, Centrul de Turism şi Dezvoltare
Durabilă din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din
Piteşti, Facultatea Management - Marketing în Afaceri
Economice din Râmnicu - Vâlcea, a desfăşurat sâmbătă şi
duminică, 25-26 mai, campania de plantare de arbori „Plantează
Predarea limbii engleze în Turcia şi România - diseminarea
de noi metode şi tehnici

un arbore! Plantează-ţi viitorul!”.
Premiul „Ion I.C. Brătianu” pentru excelenţă în carieră,

În perioada 25-29 martie 2013, Universitatea Constantin

acordat prof. univ. dr. Alexandru Puiu, cercetător ştiinţific,

Brâncoveanu a participat prin Facultatea de Management

rector fondator al Universităţii Constantin Brâncoveanu din

Marketing în Afaceri Economice, Brăila la prima mobilitate a

Piteşti

proiectului sectorial Comenius Regio cu tema ,,New

Partidul Naţional Liberal a organizat recent, la Muzeul

Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and

Goleşti, o manifestare cu prilejul sărbătoririi a 138 de ani de la

Romania” (,,Noi abordări în predarea limbilor străine în Turcia

crearea partidului, la care au participat numeroase personalităţi

şi România”).

din partea Parlamentului, a Guvernului, a conducerii judeţului

Evenimentul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Argeş şi municipiului Piteşti, oameni de învăţământ, ştiinţă şi

În perioada 1-5 aprilie 2013, la Universitatea Constantin

cultură, precum şi oameni de afaceri. Printre personalităţile care

Brâncoveanu a avut loc evenimentul care anul acesta a purtat

au primit prestigiosul premiu s-a aflat şi prof. univ. dr. Alexandru

numele „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Scopul acestuia a fost

Puiu, rectorul fondator al Universităţii Constantin Brâncoveanu

de a veni în sprijinul eforturilor de informare şi orientare în

din Piteşti.

carieră ale tinerilor din mediul preuniversitar.

Antreprenoriatul – lansarea şi administrarea unei afaceri
Marţi, 28 mai 2013, la sediul Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Brăila s-a desfăşurat seminarul cu tema
„Antreprenoriatul – lansarea şi administrarea unei afaceri”.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Management –
Marketing în Afaceri Economice Brăila împreună cu Asociaţia
Antreprenorilor din România şi Oficiul pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii.
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu
la Universitatea Constantin Brâncoveanu

Acţiune de ecologizare a râului Olt

Universitatea Constantin Brâncoveanu a găzduit joi, 12

Sâmbătă, 18 mai, Centrul de Turism şi Dezvoltare Durabilă

septembrie 2013, dezbaterea cu tema: „Eficientizarea activităţii

din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti,

de control în domeniul relaţiilor de muncă şi în cel al

Facultatea Management - Marketing în Afaceri Economice din

supravegherii pieţei, securităţii şi sănătăţii în muncă. Exemple de

Râmnicu-Vâlcea, în colaborare cu liceeni voluntari de la LEO

bune practici. Valenţe şi oportunităţi.”

Cozia, Rm. Vâlcea, Interact, Next&Co., Europe Direct şi cu

Deschiderea anului universitar 2013-2014 la UCB

ajutorul Primăriei din Municipiul Râmnicu-Vâlcea au desfăşurat

La Universitatea Constantin Brâncoveanu, anul universitar

o acţiune de ecologizare şi igienizare a malului râului Olt, între

2013-2014 începe sub semnul optimismului creat, pe de o parte,

Hidroelectrica şi Spitalul de Obstetrică - Ginecologie din

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-

Luni, începând cu orele 14:00, la Centrul Cultural Piteşti, a
avut loc lansarea cărţii: „Infracţiuni rutiere. Jurisprudenţă
rezumată” avându-i drept autori pe Raluca Diaconu şi Marius
Andreescu, judecători la Curtea de Apel Piteşti. Lansarea s-a
desfăşurat în cadrul Simpozionului prilejuit de Ziua
Internaţională a Justiţiei.
English debate - “Employment opportunities in Romania”
Universitatea Constantin Brâncoveanu continuă şi în anul
acesta universitar tradiţia organizării dezbaterilor în limba
engleză. Anul acesta, primul debate a debutat luni, 4 noiembrie
2013, în Sala Studio A a Centrului de Afaceri cu o temă de mare
interes, mai ales în rândul studenţilor: oportunităţi de angajare
în România.
Workshop-ul „Tinerii şi aşteptările lor de la piaţa muncii”
Centrul de Consiliere şi Informare în Carieră din cadrul
Facultăţii de Management - Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea a organizat joi, 14 noiembrie 2013, Workshop-ul
intitulat „Tinerii şi aşteptările lor de la piaţa muncii”, eveniment
coordonat de responsabilii Centrului: lect. univ. dr. Maria
Gheordunescu şi lect. univ. dr. Denisa - Elena Parpandel şi
Prodecan, conf. univ. dr. Laura Pănoiu.
Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea -10 ani alături de
IMM-urile din Vâlcea
În această perioadă grea încercată de criza economică atât în
ceea ce priveşte judeţul Vâlcea, cât şi întreaga ţară sau chiar
lumea întreagă, putem spune că, într-unul dintre polii de
dezvoltare ai ţării noastre, şi anume la noi, în municipiul Rm.
Vâlcea, Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, prin
Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea a fost invitată să participe la evenimentul „Centrul
de Afaceri Flandra-Vâlcea-10 ani alături de IMM-urile din
Vâlcea”...
Încurajează o Europă a întreprinderilor!
Simpozionul

cu

tema

„Încurajează

o

Europă

a

întreprinderilor!“ a fost realizat în colaborare cu Universitatea
Constantin Brâncoveanu, Piteşti – Facultatea ManagementMarketing în Afaceri Economice, Brăila. Sesiunea – dezbatere
derulată miercuri, 27 noiembrie 2013, a fost cea de-a treia
acţiune comună între CECCAR filiala Brăila şi Universitatea
Constantin Brâncoveanu şi a făcut parte din manifestările
desfăşurate în cadrul celei de a III-a ediţii a evenimentului
„Săptămâna europeană a IMM-urilor în România“.
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Cercetarea ştiinţifică - una dintre priorităţile
Universităţii Constantin Brâncoveanu

Problemele economiei naţionale şi regionale
– în dezbatere la UCB
Universitatea Constantin Brâncoveanu”din Piteşti,
Fundaţia pentru Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură „Prof.
univ. dr. Alexandru Puiu” şi Centrul de Studii
Regionale şi Internaţionale din Piteşti a organizat pe
29 martie 2013 conferinţa anuală cu tema
„Problemele actuale ale economiei naţionale şi
regionale – strategii de diminuare a efectelor crizei”.
Conferinţă ştiinţifică internaţională la
Universitatea Constantin Brâncoveanu
Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti,
Consiliul Judeţean Argeş şi Primăria Municipiului
Piteşti au organizat pe 15 mai 2013, conferinţa
ştiinţifică internaţionalăcu tema: “Consideraţii
juridice şi administrative ale procesului de
regionalizare”. Evenimentul a fost creat în cadrul
ansamblului de manifestări organizate cu ocazia
“Zilelor Municipiului Piteşti”, conferinţă aflată la cea
de a patra ediţie.
Sesiunea de cercetări ştiinţifice studenţeşti
la UCB Rm. Vâlcea

La Facultatea de Management, Marketing în
Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Sesiunea de
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti se înscrie în
rândul manifestărilor culturale şi ştiinţifice organizate
an de an, recunoscute şi apreciate de comunitatea
vâlceană. Marţi, 21 mai a.c., cea de-a XXI-a ediţie
a sesiunii a reunit autorităţile vâlcene, personalităţi
marcante din mediul educaţional, social şi de afaceri,
precum şi reprezentanţi din media scrisă şi audiovizuală locală.
Sesiunea cercetării ştiinţifice studenţeşti la
Universitatea Constantin Brâncoveanu din
Piteşti
Pe data de 21 mai 2013, Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteşti a serbat cea de-a XXI - a
aniversare, ocazie cu care a organizat, în toate cele trei
centre ale sale, sesiunea de cercetări ştiinţifice
studenţeşti.
Sesiunea cercetării ştiinţifice studenţeşti la UCB
Brăila
La Brăila, în Aula Tracon a Universităţii
Constantin Brâncoveanu, a avut loc marţi, 22 mai

2013, cea de a XXI - a ediţie a Sesiunii Anuale a
Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti.
Conferinţa internaţională “Knowledge Economy
- Challenges of the 21st Century”
În perioada 7 – 8 noiembrie 2013, Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Piteşti organizează
Conferinţa internaţională ”Knowledge Economy –
Challenges of the 21st Century”.
Tema de anul acesta - „European Regional
Development – Limitation an Challenges” – propune
evidenţierea unor modele de succes în dezvoltarea
regională în context european şi identificarea căilor
optime de promovare a sustenabilităţii economice şi
sociale în Europa.
Workshop-ul de cercetare ştiinţifică – „Cum să fii
publicat”
Cea de-a doua zi a conferinţei internaţionale
„Knowledge Economy – Challenges of the 21st
Century” a fost dedicată, în exclusivitate, workshopului de cercetare ştiinţifică intitulat „How to get
published” („Cum să fi publicat”) susţinut de către
prof. univ. dr. Anabela Mesquita pentru cei care au
dorit să ia parte la el.

Sãptãmânal editat de Universitatea
Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star.
Se distribuie GRATUIT în cotidianul CURIERUL ZILEI

4

JOI // 9 IANUARIE 2014 // ANUL X I // NR. 645
www.univcb.ro // dsb@univcb.ro

Internaţionalizarea universităţii noastre:
Departamentul de Relaţii Internaţionale

N A R G

Experienţa Erasmus nu se uită niciodată
Programul Erasmus Studii

Programul Erasmus Placement

Programul de mobilităţi ERASMUS vizează
realizarea de către studenţi a unei perioade de studiu
de un semestru ori de un an universitar în cadrul unei
instituţii gazdă din Europa. Pot accesa acest program
atât studenţii ce urmează cursuri la nivel de licenţă,cât
şi cei la nivel de masterat.
Studenţii pot efectua mobilităţi la aceste universităţi
în următoarele domenii de studiu: Administrarea
afacerilor, Managementul întreprinderilor, Drept internaţional, Tehnici de comercializare, Economie,
Management, Comunicare, Ştiinţe educaţionale,
Relaţii internaţionale, Relaţii publice, Contabilitate şi
management financiar, Turism, catering şi management hotelier, Management şi Marketing în
vânzări.
Care sunt avantajele de care beneficiază un student
Erasmus?
❒ Nu plăteşte taxe de studiu pentru perioada
petrecută în universitatea gazdă şi nici taxe de acces la
diferite facilităţi precum biblioteci, laboratoare etc.;
❒ Primeşte un grant lunar Erasmus, finanţat de
către Comisia Europeană, care să îl ajute să acopere
cheltuielile legate de cazare, transport, masă etc.;
❒ Studiile efectuate la universitatea gazdă se
recunosc şi se echivalează complet, UCB dezvoltând
o procedură eficientă de recunoaştere academică totală
şi de echivalare a perioadelor de studiu petrecute în
străinătate.

Programul
de
mobilităţi
ERASMUS
PLASAMENT reprezintă o nouă formă de
mobilitate pentru studenţi şi este dezvoltat în cadrul
Universităţii Constantin Brâncoveanu începând cu
anul 2010.
În ce constă acest program?
Plasamentul, stagiul practic sau internship-ul oferă
studenţilor posibilitatea de a efectua o perioadă de 3-5
luni de practică într-o companie, organizaţie sau universitate care funcţionează în unul din cele 27 de state
membre ale UE.
Ce trebuie să faci?
Să îţi găseşti o companie în străinătate care să te
primească pentru efectuarea unui internship, să vii cu
scrisoarea de invitaţie primită de la companie la
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi să
completezi documentele necesare.

Testimoniale
„Aş descrie Erasmus ca pe cea mai frumoasă experienţă de viaţă!
Am cunoscut profesori entuziaști şi pasionați de
meseria lor, colegi alături de care am petrecut multe ore
prețioase și, mai presus de atât, mi-am redescoperit
calităţi precum dorința de cunoaștere şi pasiunea pentru implicarea în proiecte incitante“
„Bursa Erasmus la International School of Law and
Business din Vilnius m-a ajutat să înţeleg că pot mai
mult, vreau mai mult!“
Dana Pîrvan, anul I, Comunicare Managerială şi
Relaţii Publice
„Internship-ul Erasmus m-a ajutat să capăt mai
multă încredere în forţele proprii, să învăţ să mă
adaptez la situaţii noi cu rapiditate şi să-mi demonstrez că mă pot descurca singură într-un mediu
complet nou.“
Alexandra Busuioc, anul II, Jurnalism
„Dat fiind faptul că am studiat domeniul hotelier,
am avut parte de foarte multe cursuri practice, reuşind
astfel să aplic toate cunoştinţele dobândite de-a lungul
celor trei ani de studiu.
A fost o mare şansă pentru mine de a observa şi
învăţa anumite secrete
din interiorul unui
restaurant şi din ceea ce
presupune munca întrun hotel.“
Cristina Drăguţ, absolventă, Economia
Comerţului, Turismului
şi Serviciilor

