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În perioada 18-22 aprilie,

Universitatea Constantin

Brâncoveanu a primit vizita prof.

univ. dr. Raimundas Kalesnykas,

Decan al Facultãþii de Drept de la

International School of Law and

Business, din Vilnius, Lituania, unul

dintre partenerii europeni ai UCB.

Venit pentru un stagiu de predare,

prof. univ. dr. Kalesnykas le-a vorbit

studenþilor brâncoveni despre dreptul

constituþional european ºi despre

provocãrile, schimbãrile ºi evoluþia

comunitãþii europene ca urmare a

Tratatului de la Lisabona,

specializarea sa fiind cea de Drept

administrativ. 

Vizita sa a debutat cu întâlnirea

avutã cu prof. univ. dr. Alexandru

Puiu, Rectorul Universitãþii

Constantin Brâncoveanu, unde au

fost discutate câteva aspecte legate de

asemãnãrile ºi deosebirile între

sistemele de învãþãmânt românesc ºi

lituanian, între cele douã universitãþi

ºi programele lor de studio, dar mai

ales despre moduri noi de colaborare

între acestea, în principal în ceea ce

priveºte activitatea de cercetare.  

Întâlnirea cu studenþii a fost

structuratã în douã pãrþi: prelegerea

academicã, ce a vizat provocãrile cu

care se confruntã Europa anului 2011

din perspectiva dreptului

constituþional european, ºi prelegerea

interculturalã, în timpul cãreia prof.

univ. dr. Kalesnykas a realizat o

scurtã prezentare a Lituaniei, a

International School of Law and

Business ºi a proiectelor dezvoltate de

studenþii Facultãþii de Drept. 

Dintre acestea, cea mai interesantã

iniþiativã se numeºte Legal Clinic ºi

în cadrul ei studenþii Facultãþii de

Drept, asistaþi de practicieni ºi de

profesori, le acordã tuturor celor

interesaþi consultanþã legalã gratuitã.

Prelegerile au fost urmate de o

sesiune de întrebãri din partea

studenþilor dornici sã afle mai multe

despre cultura lituanianã, despre

modul de viaþã ºi despre ISLB,

universitate unde pot studia, pentru

unul sau douã semestre, prin

intermediul programului european de

mobilitãþi Erasmus.   

(continuare în pagina 2)  

Prof. univ. dr. Raimundas Kalesnykas, International School of Law and Business, Vilnius, Lituania:

„Am gãsit o universitate modernã, 
cu oameni deschiºi ºi prietenoºi!”

„Erasmus este o experienþa
pentru toatã viaþa!“

Andrei Þurcanu, anul II, specializarea Management
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Sesiunea Cercurilor
ªtiinþifice Studenþeºti

- ediþia a XIX-a
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International School 
of Law and Business

- partenerã a UCB în programul european de mobilitãþi Erasmus  
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