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Prof. univ. dr. Raimundas

Kalesnykas:

„Mi-a plãcut mult
România, deºi vizita mea a
fost destul de scurtã, de doar
4 zile. Înainte de a veni, am
încercat sã aflu cât mai multe
lucruri despre þara
dumneavostrã, dar
experienþa de la faþa locului
mi-a depãºit cu mult
aºteptãrile. Românii sunt
foarte deschiºi ºi prietenoºi,
mai ales aici, la Universitatea

Constantin Brâncoveanu.
UCB ºi ISLB

se aseamãnã foarte mult! 

Trebuie sã vã spun cã
universitatea dumneavoastrã
se aseamãnã în multe privinþe
cu universitatea de unde vin
eu, International School of
Law and Business. Avem
aceeaºi viziune în ceea ce
priveºte învãþãmântul
superior ºi studiile
universitare, programele de
studiu, flexibilitatea

procesului de învãþãmânt,
condiþiile oferite studenþilor
ºi profesorilor ºi mã bucur cã
am încheiat un parteneriat de
colaborare. În cadrul întâlnirii
pe care am avut-o cu rectorul
universitãþii dvs., am vorbit
despre noi moduri prin care
putem adânci acest
parteneriat. Un astfel de mod
este colaborarea între cadrele
didactice din cele douã
universitãþi în proiecte de
cercetare sau de formare.

Putem, de asemenea,
contribui la
internaþionalizarea
publicaþiilor ºtiinþifice pe care
universitãþile noastre le au
invitând colegii de la cealaltã
universitate sã facã parte din
board-ul ºtiinþific ºi sã
publice propriile articole ºi
lucrãri de cercetare. 

Aveþi un campus 

de cinci stele!

Mã bucurã sã vãd cã
studenþii universitãþii
dumneavoastrã au acces în
campus la toate facilitãþile de

care au nevoie – sãli de curs,
reºedinþã studenþeascã, o
pizzerie unde pot lua
prânzul, au un orar flexibil,
creat pentru a-i ajuta sã nu
lipseascã de la cursuri.

De aceea, când mã voi
întoarce în Lituania, îi voi
sfãtui pe studenþii ce doresc
sã plece cu o bursã Erasmus
sã aleagã Universitatea
Constantin Brâncoveanu, o
universitatea modernã, unde
profesorii ºi staff-ul
administrativ sunt deschiºi!”. 

Andrei Þurcanu, specializarea
Management, anul II,
Universitatea Constantin
Brâncoveanu, 
Rm. Vâlcea
Stagiu de mobilitate: Institutul
Politehnic din Porto, Institutul
Superior de Administraþie ºi
Contabilitate (ISCAP)

Am decis într-o zi sã plec în
Portugalia cu o bursã Erasmus. La
început nu þtiam ce este, þtiam doar cã
este o bursã de studii, dar nu e doar
atât, e mai mult! Este o experienþã
pentru toatã viaþa! Datoritã acestei
burse am învãþat sã vãd lucrurile
diferit, mi-am fãcut prieteni noi de
toate naþionalitãþile, mi-am
perfecþionat limba englezã þi am
învãþat multe lucruri noi.

Aceastã experienþã a însemnat
pentru mine maturizarea! Consider cã
într-adevãr m-a pregãtit din punct de
vedere spiritual: m-am cunoscut pe

mine, mi-a oferit o nouã identitate, m-a
învãþat cum sã reacþionez la conflicte,
m-a învãþat bunele maniere. În ceea ce
priveþte experienþa Erasmus ca student
internaþional, pot spune cã nimic nu se
comparã cu un campus în care îþi faci
prieteni din România, Germania,
Spania, Italia, Anglia, Elveþia, Belgia
sau chiar SUA. Printre multele amintiri
frumoase se numãrã participarea cu
studenþi din toate aceste þãri þi din
multe altele, la excursii organizate de
asociaþia studenþeascã internaþionalã
ESN.

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 experienþã 
pentru toatã viaþa!

With best wishes
from ISLB, Lithuania,

to the warmest and
friendliest colleagues

of Constantin
Brâncoveanu

University in Piteºti! 
Looking forward to a
friendly cooperation

for a long time.

„

“
Oameni ºi cuvinte

Despre sãlbãticie
Despre apã ºi foc am auzit dintotdeauna,

deºi nu putem preciza cu exactitate momentul
în care a început totul. Poate de când ni s-a
vorbit despre competiþiile de tot felul. De
fiecare datã, prieteni sau aliaþi ai noºtri. Altfel
nu se putea. „Oare care era pãrerea lor?”, ne
întrebam uneori, când nu gãseam nimic mai
bun de numãrat pentru a adormi.

„Prostii!”, venea replica. ªi, cu timpul,
ajungeam sã credem cã oamenii cei maturi,
ocupaþi ºi serioºi nu-ºi pierd timpul atât de
preþios gândindu-se la astfel de lucruri. „Dar
cu ce oare? Ce poate fi atât de valoros, încât sã
merite sã îþi pierzi timpul cu el?”. Unii ar
spune cã nu este nicio pierdere. Poate cã aºa e.
Ar trebui sã ºtie ce spun. Doar se laudã nevoie
mare cã „timpul înseamnã bani”.

Este la fel de adevãrat cã noi toþi ne mai
mândrim cu ceva: cu ceea ce avem. Spiritul de
posesiune nu ne permite sã ne amintim însã
cã nici cel puþin expresia nu ne aparþine. Nu
ne-ar plãcea sã ne gândim la ceea ce
reprezintã o traducere.

Pentru cã, dacã am face acest lucru, ar
trebui sã admitem cã, între timp ºi bani, relaþia
nu este chiar atât de simplã ºi de „sub control”
cum ne-ar plãcea sã credem.  ªi cã, pânã la
noi, multe înþelesuri au fcut din ea, în aceeaºi
mãsurã, bun al fiecãruia în parte.

Aºa se face cã totul se transformã într-un
joc, asemãnãtor celui din copilãrie. Ca ºi

atunci, vorbe precum apã sau foc devin repere
aflate la îndemâna celui care cautã ascunsul,
pentru a respecta convenþia normei. 

Paradoxul intervine atunci când, în loc sã
micºoreze distanþele dintre oameni, le
genereazã ºi le mãresc. Este momentul cel mai
potrivit sã se vorbeascã despre sãlbãticie.
Diferit, în funcþie de fiecare în parte, dar, cu
siguranþã, din ce în ce mai nuanþat. 

Mai întâi, sãlbatice au fost florile de câmp.
Pãreau sã se revolte împotriva conceptului
modern de buchet elaborat, garnisit cu funde
ºi staniol. Numai dacã ne-a luat vreodatã
somnul într-o poianã cu flori putem înþelege
de ce n-au cum sã trãiascã în „oglinda”
confecþionatã din hârtie coloratã. Ne-au spus,
în acea noapte, un secret: au propria imagine
ºi propria oglindã, în luciul ierbii ce continuã
sã încolþeascã, la adãpost de festivizãri ºi urale. 

Apoi, sãlbatice au fost animalele. Situate
între real ºi ireal. Neîmblânzite. Care ºtiau sã
se apere ºi sã atace exclusiv pentru a
supravieþui. Mândre ºi, dincolo de orice,
purtând la vedere legatura cu fiinþele care le
semãnau.

Întâi, am privit. Am considerat cã izolarea

era secretul. Nu le-am respectat suficient. Erau
o noutate. Numai bune pentru vitrina unui
colecþionar experimentat. Pentru cã suntem
buni în a face ºi a primi complimente.
Variante sunt destule. Iar repetiþia le face încã
ºi mai credibile.

Lect. univ. dr. Ramona Gabriela Eana


