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Balul Bobocilor
la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti

Masa rotundă la
UCB Rm. Vâlcea
“Instruirea
o
condiţie
pentru
succes, drumul de la
şcoală la job”. Pagina 2
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“Ceea ce fac eu în
pictură este ca un
laborator de istoria
artei”- artist Dan Isailă
Pagina 4

înscris 11 studenţi care s-au pregătit
intens, în ultima lună, pentru a face faţă
celor 4 probe de concurs: proba de zi, de
seară, de aptitudini şi proba surpriză.
Prezentatorii, Alexandru Vasilescu şi
Alexandra Zaidel, au deschis balul cu
prezentarea candidaţilor.
În urma desfăşurii probelor de
concurs, juriul alcătuit din: rectorul
universităţii - prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu, prorectorul - conf. univ. dr.

Sebastian Ene, decanii - prof. univ. dr.
Radu Pârvu şi conf. univ. dr. Mihaela
Asandei, alte cadre didactice, precum şi
reprezentanţi ai sponsorilor, a declarat
câştigători ai titlului de Miss şi Mister
Boboc 2013 pe Diana Marinescu,
studentă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunicării şi
Iulian Marin, student al Facultăţii de
Finanţe-Contabilitate.
(continuare pagina 3)

N A R G

“Centrul de Consiliere
şi Informare în Carieră
este un avantaj pe
care eu îl apreciez ca
fiind o rampă de
lansare în carieră”.

La sfârşitul anului 2013, la
Universitatea Constantin Brâncoveanu
din Piteşti a avut loc Balul Bobocilor.
Voia-bună şi distracţia i-au cuprins pe
toţi cei prezenţi: bobocii de anul I, ce se
aflau în centrul atenţiei, studenţii,
cadrele
didactice
şi
personalul
administrativ al instituţiei.
Evenimentul s-a desfăşurat în clubul
Pink, locaţie preferată de tineri pentru
petreceri şi distracţie. În concurs s-au
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Instruirea – o condiţie pentru succes, drumul de la şcoală la job

În Universitatea Constantin Brâncoveanu se
acordă o atenţie permanentă elaborării şi actualizării
atât a planurilor de învăţământ, cât şi a fişelor
disciplinelor/programelor analitice pentru fiecare
disciplină în parte, astfel încât fiecare program de
studiu/specializare din cadrul universităţii să asigure o
bună pregătire a studenţilor, să le ofere competenţele
necesare integrării pe piaţa muncii, să realizeze
corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv
cercetare
şi
calificarea
universitară.
Această preocupare are în vedere armonizarea
programelor analitice ale disciplinelor astfel încât să
asigure o pregătire cât mai apropiată de cerinţele
impuse de accesul pe piaţa forţei de muncă.
Astfel, permanent au loc întâlniri cu reprezentanţi
ai mediului economico-social, ai organismelor şi
instituţiilor din domeniu şi cu absolvenţi, care vizează
identificarea problemelor în integrarea absolvenţilor
Universităţii pe piaţa muncii, cerinţelor pentru
identificarea unui loc de muncă, concordanţa dintre
competenţele şi abilităţile dobândite prin programul
curricular din timpul facultăţii şi cerinţele locului de
muncă ocupat. Rezultatele acestor întâlniri sunt
principala bază de pornire în actualizarea anuală a
planurilor de învăţământ şi a conţinutului
disciplinelor
cuprinse
în
planuri.
Instruirea - o condiţie pentru succesul în carieră
În acest context, vineri, 13 decembrie 2013,
Facultatea de Management - Marketing în Afaceri
Economice Râmnicu-Vâlcea, Centrul de Cercetări în
Turism şi Dezvoltare Durabilă şi Centru de
Consiliere şi Informare în Carieră din cadrul
facultăţii au organizat o masă rotundă cu tema
„Instruirea – o condiţie pentru succes, drumul de la
şcoală la job”. După o scurtă introducere despre ce
înseamnă instruirea pentru carieră, prezentată de
conf. univ. dr. Laura Pănoiu, invitaţii dr. Lăcrămioara
Corcheş, director general la Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi
Gheorghe Naneş, expert în evaluare şi examinare în
cadrul Direcţiei Control, Verificare şi Monitorizare
turistică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Turism au prezentat elementele de actualitate în
legislaţia şi practica accesării unui job, provocări cu
care s-au confruntat de-a lungul carierei, experienţele
proprii, sfaturi privind valorificarea oportunităţilor
oferite
de
instruirea
prin
facultate.
Întâlnirea - la care au participat studenţi de la
programele de licenţă şi masterat, cadre didactice din
cadrul facultăţii - prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu,
lect. univ. dr. Denisa Parpandel, lect. univ. dr. Camelia

Marin, lect. univ. dr. Ionela Popa, reprezentant al
studenţilor Erasmus: Ionuţ Liţoiu, cadre didactice de
la liceele vâlcene: prof. Adrian Bălăşel - Colegiul
Naţional Alexandru Lahovari, prof. Mateescu Lucian
- Colegiul Naţional Gib Mihăescu Drăgăşani, prof.
Cristina Sanfranciscus şi prof. Mihaela Cârjan Liceul Băile Govora, prof. Elena Bădiţoiu - Liceul
George Ţărnea, Băbeni, prof. Nela Tănase - Colegiul
Economic, Administrativ şi de Servicii RâmnicuVâlcea, alături de elevi de la aceste licee, prof. Valeria
Rusu de la Centrul de zi „Ioana” - a fost moderată de
prof. univ. dr. Iuliana Ciochină, decanul Facultăţii de
Management - Marketing în Afaceri Economice..
Sprijinirea studenţilor în alegerea traiectoriei
profesionale
Discuţiile s-au concentrat pe subiecte concrete
privind: formarea continuă în mediul universitar
economic; adaptabilitatea angajaţilor, succesul
angajatorilor; ce nu te-au învăţat profesorii, dar
trebuie să ştii; şcoala te pregăteşte pentru job,
urmărind sprijinirea studenţilor în alegerea şi
structurarea traiectoriei profesionale, realizarea de
către aceştia a importanţei instruirii pentru
planificarea carierei proprii, autoevaluarea corectă şi
obiectivă a abilităţilor şi limitelor personale, precum şi
necesitatea dobândirii de informaţii în vederea
căutării,
accesării,
ocupării şi
păstrării
unui loc de
m u n c ă ,
importanţa
accesării
unei burse
ERASMUS,
creându-se
un
cadru
adecvat
schimbului
de
idei.
Finalul
întâlnirii a
avut
un
caracter
p r a c t i c
deoarece
absolvenţilor
de
la
specializarea
Economia

Comerţului, Turismului şi Serviciilor, promoţia 2012
le-au fost înmânate brevetele de turism, care le oferă
posibilitatea ocupării unui job pe piaţa turistică,
aceasta reprezentând o provocare, dacă avem în
vedere tendinţele în dezvoltarea unor noi profiluri ale
turiştilor din ce în ce mai exigenţi. Doamna conf.
univ. dr. Carmen Iordache, care s-a ocupat de întregul
proces de obţinere a acestor brevete, a subliniat faptul
că această atestare le oferă posibilitatea conducerii
operative a unei agenţii de turism, a unei filiale a
acesteia sau a unei structuri de primire, a ocupării
unor joburi specifice (manager în activitatea de
turism, director de agenţie de turism touroperatoare
sau detailistă, director de hotel, director de restaurant,
cabanier) pentru care este obligatorie deţinerea
brevetului de turism, care atestă pregătirea
profesională în domeniu. Prin tema abordată, prin
subiectele supuse discuţiei şi prin curiozitatea
manifestată de cei prezenţi (dovedită prin numărul
mare de întrebări şi intervenţii), „Instruirea – o
condiţie pentru succes, drumul de la şcoală la job” s-a
dovedit interesantă, actuală şi foarte utilă pentru cei
care vor să-şi îmbunătăţească performanţele proprii,
indiferent că sunt în căutarea unui job sau sunt deja în
activitate.
prof. univ. dr. Iuliana Ciochină
conf. univ. dr. Laura Pănoiu
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Petrecerea continuă la Balul Bobocilor

(continuare pagina 1)
Prima concurentă, Diana Marinescu este studenta
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale
Comunicării. Este o fire rebelă, însă nu uită că
diplomaţia este arta ce trebuie aplicată în orice
situaţie de viaţă. Îi place să asculte muzică, să danseze
şi a fost convinsă că seara Balului este una
memorabilă! Iulian Marin are 21 de ani şi este în
zodia Taur. Este un tânăr care se cunoaşte foarte bine,
de aceea afirmă că principalele sale calităţi sunt:
sinceritatea, capacitatea mare de înţelegere şi simţul
umorului. Cele mai vizibile defecte ale sale sunt:
încăpăţânarea şi gelozia. Mai spune despre el că, de
fiecare dată, realizează tot ce îşi propune. Andreea
Harabagiu are 21 de ani şi studiază Marketingul în
cadrul universităţii noastre. Spune despre ea că este o
persoană sociabilă, puţin zăpăcită şi gata oricând să-i
facă să râdă pe cei din jurul său. Are două pasiuni
care o definesc: dansul, care o relaxează, şi pictura este
mijlocul prin care îşi calmează emoţiile puternice.
Dragoş Dadavici are 20 de ani şi este student al Facultăţii de
Finanţe - Contabilitate, specializarea Contabilitate şi
Informatică de Gestiune. Îi plac plimbările cu bicicleta,
desenul, muzica şi timpul petrecut înconjurat de prieteni.
Scrie versuri de la 15 ani şi se mândreşte că este oltean. Alina
Seiceanu are 19 ani şi este în zodia Racului. Prin
urmare, spune despre ea că este o persoană intuitivă,
receptivă, foarte sensibilă, dar şi încăpăţânată. Este
studentă în primul an la Drept şi îşi doreşte să apere

drepturile cetăţenilor şi să participe
la crearea unei societăţi cu un grad
mai mare de securitate. Familia este
cea mai importantă pentru ea şi îşi
iubeşte foarte mult părinţii. Valentin
Răducanu are 19 ani şi este student
în cadrul Facultăţii de Management
- Marketing în Afaceri Economice.
Cuvântul care îl descrie cel mai bine
este sinceritatea. Îi place foarte mult
să înoate, să se uite la seriale poliţiste
şi să meargă pe bicicletă. Iubeşte
animalele, în special câinii de talie
mare. Pe viitor, îşi doreşte să viziteze
Parisul şi Egiptul. Andreea Stoica
este studentă la specializarea
Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor şi are 20 de ani. Se descrie
ca fiind o persoană dinamică, ambiţioasă şi modestă.
Îi plac plimbările la munte, schiatul, înotul, dansul şi
lectura. A participat la acest concurs deoarece îl
consideră o provocare şi o oportunitate bună de a-şi
cunoaşte mai bine colegii. Flavius Rădoi are 19 ani şi
se consideră a fi o persoană mult prea optimistă. Îi
place foarte mult să călătorească şi să se relaxeze
ascultând muzică, însă pasiunea sa cea mai mare este
actoria şi, în special, comedia. Ne-a spus
că are mari aşteptări de la sine însuşi şi îşi
doreşte să profite de fiecare moment din
viaţa sa. Peste 10 ani se vede aceeaşi
persoană din punct de vedere moral şi
făcând ceea ce îi place. Denisa Rădulescu
are doar 18 ani şi este studentă în cadrul
specializării Comunicare şi Relaţii
Publice. Iubeşte culoarea galben, muzica
rock şi îi place să scrie şi să deseneze. Este
pasionată de filme, de gătit şi de
manichiura profesională. Îşi petrece cu
prietenii timpul liber şi îşi doreşte să
rămână copil pentru totdeauna. Indiferent
de provocările cu care se confruntă, nu se
dă bătută niciodată. Andrei Ioniţă are 20
de ani şi este în zodia Fecioarei. Se
caracterizează ca fiind un băiat deschis,
emotiv şi dornic să profite cât mai mult de
toate oportunităţile pe care viaţa i le pune

în faţă. Îi plac oamenii de gaşcă, mai ales cei care îşi
forţează limitele în permanenţă. Este o fire glumeaţă
şi consideră că, fără veselie, viaţa nu ar avea sens.
Georgiana Ştefan că are 19 ani şi este studentă la
Jurnalism. Îi place să scrie, să deseneze, să citească şi,
ce să vezi? Crede în extratereştri! Dacă vreodată se va
întâlni cu unul, am rugat-o să-i facă o fotografie!
Balul Bobocilor 2013 nu ar fi fost posibil fără
sprijinul sponsorilor, cărora dorim să le mulţumim
pentru generozitate şi ajutorul oferit.Aceştia au fost:
❒ Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
❒ Pink Clubbing Revolution
❒ Rock Body Fitness
❒ Avon Cosmetics
❒ Pink Studio
❒ Love Plus
❒ Kriss Studio
❒ Nemo
❒ Stigmata Tattoo and Piercing Studio
Mulţumim Universităţii Constantin Brâncoveanu,
celorlalţi sponsori, organizatorilor, concurenţilor,
cadrelor didactice şi tuturor celor implicaţi, care au
ajutat ca acest eveniment să aibă loc!

Oportunităţi de angajare în asigurări pentru studenţii brâncoveni

Joi, 12 decembrie 2013, Centrul de Consiliere şi
Informare în Carieră Piteşti din cadrul Universităţii
Constantin Brâncoveanu a invitat un reprezentant al
unei mari societăţii de brokeraj, lider de piaţă în
domeniul
asigurărilor
de
viaţă.
În prezenţa studenţilor aparţinând programului de
Masterat, anul I, Monica Sabău, Unit Manager al
firmei de brokeraj, a vorbit despre oportunitatea

ocupării unor poziţii vacante oferite
de firmă, dar şi despre posibilităţile de
dezvoltare existente în cadrul
companiei. Joburile disponibile în
cadrul societăţii de brokeraj sunt:
consilier financiar şi unit manager.
Monica Sabău a subliniat dorinţa
companiei de a extinde echipa şi de a
recruta
personal
din
rândul
studenţilor, tineri ambiţioşi şi dornici
de a-şi construi o carieră în domeniul
asigurărilor. Răspunsurile oferite de
Monica Sabău la întrebările adresate
de către studenţi au contribuit la o mai
bună înţelegere a cerinţelor şi
responsabilităţilor joburilor vacante.
Monica Sabău a punctat, de asemenea, un aspect
important legat de beneficiile, care derivă dintr-o
carieră în asigurări. Iată ce ne-a declarat Monica
Sabău: „M-am decis să intru în parteneriat cu
Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
deoarece cred cu tărie în modelul de educaţie
personalizată, gândit şi implementat încă de la

începutul anilor ‘90. UCB ar trebui să fie prima
opţiune pentru toţi tinerii argeşeni care îşi doresc ca
facultatea să le aducă valoare şi să îi ajute să devină
profesionişti de succes. Centrul de Consiliere şi
Informare în Carieră este pentru dumneavoastră un
avantaj pe care eu personal îl apreciez ca fiind o
rampa
de
lansare
în
carieră.
Profesionalismul deosebit şi sprijinul de care
beneficiaţi din partea consilierului în carieră, dr.
Mihaela Mărăcine, este pentru dumneavoastră un atu
pe care trebuie să-l exploataţi la maximum.
Informaţiile pe care le acumulaţi în timpul anilor de
studenţie şi recomandările primite din partea
Centrului de Consiliere şi Informare în Carieră vor fi
pentru dumneavoastră prima carte de vizită cu care să
vă prezentaţi într-un mod onorabil în faţa oricărui
angajator de top”. Centrul de Consiliere şi Informare
în Carieră doreşte să mulţumească Monicăi Sabău
pentru prezenţa sa în Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteşti şi îşi manifestă
disponibilitatea pentru o viitoare colaborare.
dr. Mihaela Mărăcine
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Burse de merit pentru studenţii brâncoveni

În fiecare an, Primăria Municipiului Piteşti oferă
burse de merit studenţilor ce au obţinut rezultate
deosebite în anul universitar precedent.
Pe data de 18 decembrie 2013, primarul
Municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc a oferit o serie
de burse celor mai silitori studenţi din cadrul

Universităţii Constantin Brâncoveanu din
Piteşti. Studenţii care au beneficiat de aceste
burse sunt:
Facultatea de Management Marketing în
Afaceri Economice
❒ Buduruş-Chezan Tudor
❒ Cătănoiu Andrei-Alexandru
❒ Mirea Laura-Georgiana
❒ Pufu Luminiţa (Marcoci)
❒ Diaconescu Lucia-Florentina
Facultatea Finanţe-Contabilitate
❒ Ciucănete Ana-Maria-Ruxandra
❒ Ilie Adrian
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi
ale Comunicării
❒ Dimulescu Lidia-Florentina
❒ Schmidt Keith-Ronald-David
❒ Zubac Ecaterina (Pleşan)

❒ Zubac Irina
Iată ce ne-a declarat primarul muncipiului Piteşti,
Tudor Pendiuc, depre acest eveniment:
„Aceste premii vin să remarce strădania,
performanţa şi volumul de activitate pe care cei mai
buni îl depun. Eu vă felicit pentru activitatea depusă
şi ceea ce vă recomand dumneavoastră, dragi studenţi,
este să urmaţi sloganul „Ai carte, ai parte”. Vă doresc
să performaţi în continuare!”

Expoziţie de pictură şi grafică
la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti

N A R G

Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
a organizat miercuri, 18 decembrie 2013, vernisajul
expoziţiei de pictură şi grafică realizată de pictorul
piteştean Dan Isailă. Evenimentul a avut loc în holul
Centrului de Afaceri, iar cei interesaţi vor putea
admira picturile în perioada 18 decembrie 2013 –
1 februarie 2014. Expoziţia a fost prezentată de Alin
Comşa, iar alături de pictor au fost: Tudorel Popescu,

directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale,
cadre didactice din universitate şi reprezentanţi ai
instituţiilor publice locale, ai mass - media şi ai
mediului de afaceri. Prima sa expoziţie de pictură a
avut loc în 1990, în cadrul unei competiţii naţionale a
Şcolilor Populare de Arte, unde a primit şi primul
premiu. De atunci, a continuat seria expoziţiilor în
Piteşti, dar şi în Bucureşti.

Motivele de inspiraţie ale artistului sunt extrem de
diferite, începând cu nudul feminin şi terminând cu
scenele religioase. Despre felul în care pictează Dan
Isailă spune: „Picturile mele religioase arată ca un
decupaj dintr-o scenă de acest gen. Ceea ce fac eu în
pictură este ca un laborator de istoria artei. Pictez
despre pictură."

