Laudatio
Privind acordarea titlului de PROFESSOR HONORIS CAUSA prof.
Danute RASIMAVICIENE, preşedintele SPACE (European Network for
Business Studies and Languages)
Activitatea didactică
Doamna profesor s-a născut în anul 1956, la Vilnius, în Lituania. Între anii
1974 şi 1979, a urmat cursurile UniversităŃii din Vilnius în domeniul ŞtiinŃe
Umaniste. Şi-a început cariera didactică ca profesor la Liceul Nr. 22 din
Vilnius (Vilnius 22 Secondary School), pentru ca ulterior să acceadă în
învăŃământul superior, în calitate de lector şi şef de departament, la
Colegiul Politehnic din Vilnius (Vilnius Polytechnical College).
În anul 1999, prof. Danute Rasimaviciene a obŃinut titlul de Master în
ŞtiinŃe Sociale la Universitatea Tehnică din Vilnius (Vilnius Gediminas
Technical University). În acelaşi an, a primit titlul de Profesorul anului
din partea guvernului lituanian şi a Ministerului EducaŃiei şi ŞtiinŃei din
Lituania.
În perioada următoare, doamna profesor a devenit cadru didactic al Şcolii
InternaŃionale de Afaceri la Universitatea din Vilnius, instituŃie la care şi-a
obŃinut calificarea în profesia de manager, între anii 2004-2006. În prezent,
îşi desfăşoară activitatea la Universitatea de ŞtiinŃe Aplicate din Vilnius, în
cadrul căreia deŃine poziŃia de Decan al FacultăŃii de Managementul
Afacerilor.
În paralel cu activitatea didactică, doamna profesor este un apreciat
consultant în afaceri. De-a lungul anilor, ea a fost solicitată să ofere
consultanŃă de către numeroase corporaŃii din Lituania, dar şi de către
instituŃii publice sau ONG-uri precum Centrul pentru Studii Umaniste din
Lituania sau Centrul de Training al Ministerului de FinanŃe lituanian. În
acelaşi timp, prof. Danute Rasimaviciene este expert pe programe de studiu
al Centrului pentru Evaluare în ÎnvăŃământul Superior din Lituania şi
totodată expert-evaluator pe programe Leonardo în cadrul FundaŃiei pentru
Sprijinul Schimburilor EducaŃionale din Lituania.

Activitatea pe plan internaŃional
ExperienŃa internaŃională a doamnei profesor este una remarcabilă. Drumul
spre Europa i-a fost deschis de numeroasele stagii de practică şi schimburi
culturale în Danemarca, Portugalia, Finlanda, Spania, Grecia, Olanda,
precum şi de participarea, începând cu anul 1998, în proiecte internaŃionale
Leonardo da Vinci, Erasmus sau Grundtvig, în calitate de dezvoltator
programe, administrator sau manager.
În perioada 2003-2009, doamna profesor a deŃinut funcŃia de vicepreşedinte
al SPACE (European Network for Business Studies and Languages), iar din
aprilie 2009 pe cea de preşedinte.
ReŃeaua SPACE a fost fondată la Lille, în FranŃa, în anul 1989 şi numără
astăzi peste 90 de universităŃi şi instituŃii de învăŃământ superior din 30 de
state europene. Principalele misiuni ale reŃelei au în vedere ■ stimularea
schimburilor interculturale; ■ perfecŃionarea abilităŃilor profesionale ale
cadrelor didactice implicate, prin participarea la proiecte comune şi
schimburi de experienŃă şi bune practici; ■ creşterea abilităŃilor
profesionale ale studenŃilor şi ale celor care optează pentru învăŃarea pe tot
parcursul vieŃii; ■ facilitarea implementării procesului Bologna în
instituŃiile membre; ■ promovarea ideii de moştenire europeană comună; ■
crearea de legături cu membrii comunităŃii de afaceri din Europa.
Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a reŃelei SPACE din
anul 2006 şi se remarcă printr-o prezenŃă activă atât în cadrul conferinŃelor
organizate periodic în diferitele state europene, dar şi în cadrul proiectelor
interculturale derulate în parteneriat cu universităŃi europene. În anul 2008,
Universitatea noastră a găzduit lucrările celei de-a 19-a ConferinŃe SPACE,
la care au participat personalităŃi ale spaŃiului educaŃional din Anglia,
FranŃa, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Finlanda, Portugalia, Estonia,
Polonia, Lituania şi Statele Unite ale Americii.
ApartenenŃa la reŃeaua SPACE a adus UniversităŃii Constantin
Brâncoveanu o largă recunoaştere internaŃională, precum şi acorduri
de cooperare cu numeroase universităŃi din spaŃiul european.
Portofoliul partenerilor internaŃionali ai UniversităŃii numără astăzi 28
de instituŃii de învăŃământ superior din Europa, iar cooperarea interuniversitară ne plasează în rândul universităŃilor cu o politică de
internaŃionalizare remarcabilă.

łinând seama de aspectele legate de personalitatea doamnei profesor, de
contribuŃia adusă la dezvoltarea cooperării în învăŃământul superior de
afaceri din Europa, Senatul UniversităŃii Constantin Brâncoveanu a decis,
în şedinŃa din 3 Mai 2011, acordarea titlului de Professor Honoris Causa
doamnei Danute RASIMAVICIENE, preşedintele SPACE (European
Network for Business Studies and Languages).
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