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Deschiderea anului
universitar 2011-2012 a fost
atât una festivã, cât ºi una
analiticã, un prilej de a trece
în revistã principalele
realizãri ºi dificultãþi care
au marcat anul universitar
trecut. Remarcãm cu
satisfacþie cã în cele trei
oraºe în care funcþioneazã
facultãþile Universitãþii
„Constantin Brâncoveanu”,
ºi anume Piteºti, Brãila ºi
Rm. Vâlcea, evenimentul
menþionat s-a bucurat de
prezenþa masivã a
studenþilor, a cadrelor
didactice, a reprezentanþilor
vieþii politico-administrative
din judeþele ºi oraºele
respective, precum ºi a unor
manageri ºi altor specialiºti
din bãnci ºi alte

întreprinderi economice.
Manifestarea a avut un
tonus optimist ºi dãtãtor de
speranþe prin numeroasele
premii acordate de
Universitatea „Constantin
Brâncoveanu”, precum ºi de
unele Consilii Judeþene,
Primãrii ale oraºelor în care
funcþionãm ºi bãnci.
Distinºii oaspeþi care au fost
prezenþi în rândul
studenþilor ºi al cadrelor
didactice au subliniat la
rândul lor cu generozitate
beneficiile Universitãþii
„Constantin Brâncoveanu”
care a înnobilat viaþa
cultural-ºtiinþificã a oraºelor
ºi judeþelor în care
funcþionãm. În ceea ce
priveºte afluenþa tinerilor
din zonele în care

funcþioneazã Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”
cãtre Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”,
respectiv în vederea
admiterii în anul I de studii,
datoritã condiþiilor
cunoscute pe plan naþional,
ºi anume, procentul de
promovare scãzut în cadrul
Bacalaureatului,
continuarea crizei economice
prezentã în þara noastrã, cât
ºi în întreaga lume, precum
ºi a slabei adaptãri a
activitãþii de promovare a
universitãþii la condiþiile
existente, aceastã afluenþã
este relativ scãzutã. Totuºi,
toate facultãþile
Universitãþii „Constantin
Brâncoveanu” primesc un
numãr de studenþi care le

permite sã funcþioneze în
condiþii normale ºi trebuie
menþionat cã sub aspectul
calitãþii acestor boboci notele
de la Bacalaureat îi
recomandã ca fiind bine
pregãtiþi.

În numele Senatului

Universitãþii „Constantin

Brâncoveanu” din Piteºti

ºi al meu personal aduc

sincere mulþumiri tuturor

tinerilor care, în condiþiile

unei concurenþe dure care

existã în învãþãmântul

superior, ºi-au încredinþat

formarea viitorului

intelectual facultãþilor din

Universitatea „Constantin

Brâncoveanu”. La rândul

nostru ne vom strãdui sã

asigurãm o pregãtire

temeinicã studenþilor

pentru a deveni specialiºti

competenþi, capabili sã

acþioneze în mod eficient

într-o societate a

cunoaºterii, într-o

societate a inovãrii. În

felul acesta sperãm sã

contribuim ºi noi,

colectivul de cadre

didactice ºi studenþi de la

Universitatea „Constantin

Brâncoveanu”, la grãbirea

ieºirii Românei din criza

pe care o strãbatem de

câþiva ani, sã asigurãm

poporului nostru un viitor

mai bun.
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