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În perioada 10-16 aprilie, conf.
univ. Gintautas Bareikis, de la
Vilnius College of Higher
Education, Lituania, a fost
prezent la Universitatea
Constantin Brâncoveanu pentru
un stagiu de predare realizat în
cadrul programului european de
mobilitãþi Erasmus. Cursul sãu s-
a adresat tuturor studenþilor de
la specializãrile economice ºi, în
principal, studenþilor Facultãþii
de Finanþe-Contabilitate ºi a avut
ca temã Contabilitatea ºi
managementul financiar. Stagiul
i-a oferit conf. univ. Bareikis ºi
plãcerea de a se întâlni cu prof.

univ. dr. Alexandru Puiu,
Rectorul Universitãþii Constantin
Brâncoveanu, având astfel
posibilitatea de a obþine
informaþii despre sistemul
românesc de învãþãmânt, dar ºi
de a face o scurtã prezentare a
sistemului lituanian.   

În cadrul cursului, desfãºurat
pe perioada a douã zile, sub
forma unui modul condensat,
conf. univ. Bareikis a realizat un
schimb intercultural ºi cu
studenþii români, aflând de la
aceºtia care sunt aºteptãrile lor
în ceea ce priveºte pregãtirea
academicã, metodele de predare

ºi de evaluare preferate, metodele
de lucru ºi de comunicare cu
profesorul de la curs, relaþia ce ar

trebui sã se stabileascã între
profesor ºi studenþii sãi.
Bineînþeles, studenþii brâncoveni

au putut sã afle, la rândul lor, cât
de diferit sau de asemãnãtor este
învãþãmântul superior lituanian,
dar ºi sã obþinã detalii despre
Vilnius College of Higher
Education, universitate unde pot
efectua în urmãtorul an
universitar mobilitãþi Erasmus în
domeniile Business studies and
Management science ºi
Economics.  

Bineînþeles, conf. univ. Bareikis
a aflat mai multe despre
România, despre cultura românã,
despre tradiþii ºi obiceiuri, stagiul
sãu încheindu-se cu o vizitã la
Curtea de Argeº. 

Experienþa sa la Universitatea
Constantin Brâncoveanu ºi în
România a fost într-adevãr una
interculturalã, iar la plecare
oaspetele lituanian a þinut sã
transmitã Universitãþii
Constantin Brâncoveanu ºi
comunitãþii academice
brâncovene succes ºi cele mai
bune gânduri.

Parteneriatele bilaterale
stabilite de Universitatea
Constantin Brâncoveanu cu 28 de
instituþii de învãþãmânt superior
din Europa au deschis din ce în
ce mai mult universitatea cãtre
cooperarea internaþionalã ºi cãtre
schimbul de know-how, iar în
timp mobilitãþilor oferite
studenþilor li s-au adãugat cele 32
de stagii de predare pentru
cadrele didactice ºi cele 19 stagii
pentru formarea personalului
administrativ.  

Conf. univ. Gintautas Bareikis:

Eliza Ciolacu, specializarea
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, anul III, Universitatea
Constantin Brâncoveanu, 
Rm. Vâlcea
Stagiu de mobilitate: Institutul
Politehnic din Porto, Institutul
Superior de Administraþie ºi
Contabilitate (ISCAP)

Cineva mi-a spus odatã: „Experienþa nu
este ceea ce se întâmplã cu tine, este ceea
ce faci cu ceea ce se întâmplã cu tine!”. Aºa
am ºi fãcut! Am ales sã urmez, pentru un
semestru, cursuri la Instituto Superior de
Contabilidade e Administraçao do Porto, în
Portugalia, deoarece am auzit numai
lucruri bune despre aceste experienþe cu
care se „lãudau” toþi studenþii care au
obþinut o bursã Erasmus. Când am ajuns
acolo, am constatat cã este adevãrat!
TOTUL este foarte frumos! 

Cel mai rãu lucru legat de Erasmus este

cã trebuie sã aibã un final, pânã la urmã.
Este chiar cel mai rãu pentru cã, dupã ce
te obiºnuieºti cu lucrurile frumoase,
trebuie sã te ºi desparþi de ele. Dupã cinci
luni la ISCAP ºi în Porto, a trebuit sã le
spun la revedere tuturor prietenilor ºi
profesorilor care au devenit, dupã aceastã
perioadã, prietenii noºtri ºi, totodatã,
tuturor lucrurile frumoase gãsite aici. 

Dar cel mai important lucru este cã a
trãi o experienþã asemãnãtoare cu a mea
este de neuitat!

Miercuri, 27 aprilie 2011, o
nouã sesiune ºtiinþificã a
studenþilor brâncoveni ia startul
simultan la Piteºti, Brãila ºi Rm.
Vâlcea. De aceastã datã,
lucrãrile vor fi prezentate în
cadrul a 12 secþiuni, dupã cum
urmeazã: Teorie economicã;
Management; Marketing;
Economie mondialã; Finanþe,
bãnci, asigurãri; Analizã
economico-financiarã -
Contabilitate ºi audit; Drept;
Administraþie publicã;
Ecologie ºi Merceologie;
ªtiinþe ale comunicãrii;
Comunicare în limba englezã
ºi Comunicare în limba
francezã. 

Ca de fiecare datã, studenþii,
elevii, cadrele didactice ºi
personalitãþile mediului public ºi

privat invitate la eveniment
promit sã angajeze discuþii
contradictorii, care sã genereze
idei ºi soluþii pentru dezvoltarea
localã, regionalã, naþionalã ºi,
bineînþeles, europeanã. Cine vor
fi câºtigãtorii ºi care vor fi cele
mai interesante ºi atractive teme
de anul acesta, aflaþi în numãrul
viitor al ziarului nostru, când
vom reveni cu informaþii de la
eveniment. 

UCB ºi Vilnius College of Higher Education

Parteneri pentru educaþie
de calitate 

Erasmus a fost 
o experienþã 
de neuitat!

Sesiunea Cercurilor ªtiinþifice
Studenþeºti bate la uºã!

„Best wishes from
Lithuania to the wonderful

Constantin Brâncoveanu
University and of course to

the community of the
university!“


