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Sesiunea Cercurilor ªtiinþifice Studenþeºti, Ediþia a XIX-a

„Materialul uman reprezintã
punctul forte al acestei universitãþi“
„Ne-am aflat astãzi în faþa
unora dintre cei mai buni
studenþi
ai
Universitãþii
Constantin Brâncoveanu, dar ºi a
unor elevi merituoºi, care ºtiu sã
facã faþã competiþiei. La Piteºti,
au fost prezentate peste 200 de
lucrãri bune ºi foarte bune. Am
vãzut astãzi cercetãri ºtiinþifice
autentice ºi am avut parte de o
polemicã în adevãratul sens al
cuvântului. Toate acestea îmi
întãresc convingerea cã materialul uman reprezintã punctul
forte al acestei instituþii, aºa cum

au remarcat ºi membrii comisiei
de evaluare a Agenþiei Române
de Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior (ARACIS).
Dragi studenþi ºi elevi, nu uitaþi
cã lumea în care trãiþi vã oferã
oportunitãþi de care mulþi dintre
noi nu am avut parte! Doar voi
puteþi contribui la realizarea
propriilor dorinþe!”.
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu,
Prorectorul Universitãþii Constantin Brâncoveanu

Felicitãri câºtigãtorilor!
TEORIE ECONOMICÃ.
MICROECONOMIE ªI
MACROECONOMIE
Locul I - Gliga Alexandru
George, anul I, Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune, Stan
Andra Mihaela, anul I,
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune

ECONOMIE MONDIALÃ
Locul I - Radu ªtefan, anul III,
Marketing, Stãnculescu
Ancuþa, anul III, Contabilitate
ºi Informaticã de Gestiune

FINANÞE. BÃNCI.
ASIGURÃRI

Locul I - Viºan Maria, anul II,
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, Buzuc Ovidiu, anul I,
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune

MANAGEMENT.
MANAGEMENT
ªI TEHNICI
DE AFACERI
Locul I - Dincã Ana-Maria,
anul III, Finanþe ºi Bãnci,
Franþescu Costel, sem. IV,
Managementul afacerilor

MARKETING
Locul I - Ghencea Daniel-Petru,
anul I, Marketingul Serviciilor

ANALIZÃ ECONOMICOFINANCIARÃ.
CONTABILITATE
ªI AUDIT

Locul I - Bãrãscu Gheorghiþã,
anul II, Administraþie Publicã

Locul I - Cãlinescu Elena, anul
III, Finanþe ºi Bãnci

ECOLOGIE.
MERCEOLOGIE
Locul I - Gliga Alexandru, anul
I, Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune, Manea MirelaIoana, anul I, Economia
Comerþului, Turismului ºi
Serviciilor

DREPT
Locul I - Huþan Graþiela, anul
II, Drept, Pãtru Iona, anul III,
Drept, Ana Carmen, anul I,
Drept

Duelul ideilor ºtiinþifice
Prof. univ. dr. Ion Scurtu, Prorectorul
Universitãþii Constantin Brâncoveanu, a
deschis cea de-a XIX-a ediþie a Sesiunii
Cercurilor ªtiinþifice Studenþeºti: „Ne
revedem în aceastã zi pentru a desfãºura o
activitate devenitã deja tradiþie, cãci a fost
gânditã încã de la înfiinþarea Universitãþii
de cãtre Rectorul fondator al acesteia, prof.
univ. dr. Alexandru Puiu, cadru didactic de o
deosebitã formare ºtiinþificã ºi pedagogicã, în
ideea cã cercetarea ºtiinþificã studenþeascã
trebuie sã fie parte integrantã a procesului de

ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ

formare intelectualã. De-a lungul timpului,
peste 2.000 de studenþi au evoluat în cadrul
Sesiunilor ªtiinþifice în diverse domenii.
Universitatea Constantin Brâncoveanu este o
universitate relativ tânãrã, ce sãrbãtoreºte 20
de ani în 2011, prilej cu care, în centrul din
Piteºti vor fi organizate numeroase
manifestãri ºtiinþifice ºi culturale, inclusiv o
sesiune de comunicãri care va cuprinde cele
mai bune lucrãri din toate cele trei centre.
Anul acesta, la Brãila, s-au înscris 210
lucrãri, aproximativ egal împãrþite între cele

douã domenii: cel economic ºi domeniul
comunicãrii ºi administraþiei publice. În
numele conducerii universitãþii, al rectorului,
decanilor ºi al meu personal, le mulþumesc
studenþilor, elevilor ºi profesorilor
coordonatori pentru prezenþã ºi lucrãrile
realizate ºi le urez succes”.
Pentru cã ne aflãm într-un moment festiv,
în care omagiãm patronul spiritual al
universitãþii noastre, prof. univ. dr. Ionel
Cândea, directorul Muzeului Brãilei, a fost
invitat sã realizeze un portret al
domnitorului Constantin Brâncoveanu: „Este
o onoare deosebitã ºi am rãspuns cu
entuziasm invitaþiei de a face un potret uneia
dintre cele mai mari figuri din istoria
românilor, Constantin Vodã Brâncoveanu, pe
care biserica l-a ºi sanctificat, în zi de
sãrbãtoare pentru universitatea care îi poartã
numele”.
Alãturi de cadrele didactice ale
universitãþii ºi de studenþii acesteia au
participat ºi cadre didactice din liceele
brãilene, precum ºi personalitãþi din mediul
economic sau din viaþa culturalã a urbei,
care au fãcut parte din juriile secþiunilor.
Prof. Romeo Mocanu, inspector ºcolar
general adjunct, ne-a declarat: „Împreunã,
noi, învãþãmântul preuniversitar, ºi dumneavoastrã, cel universitar, încercãm sã formãm
oameni, iar astãzi ne întâlnim cu toþii pentru
a audia cele mai bune lucrãri de cercetare
ºtiinþificã din rândul elevilor ºi studenþilor.
Este o tradiþie greu de egalat, este ceas

JURNALISM. ªTIINÞELE
COMUNICÃRII
Locul I - Brãtulescu Rahela,
anul I, Comunicare ºi Relaþii
Publice

COMUNICARE
ªI CORESPONDENÞÃ ÎN
LIMBA ENGLEZÃ
Locul I - Despa Livia Lina,
anul I, Afaceri Internaþionale

COMUNICARE
ªI
CORESPONDENÞÃ
ÎN LIMBA
FRANCEZÃ
Locul I - Ion
Luiza, anul II,
Drept

aniversar, vã doresc La mulþi ani, succes ºi
felicitãri tuturor”.
Ing. Marius Gãitan, director S.C. Procons
S.R.L.: „Sunt convins cã toþi aveþi încredere
în lucrãrile pe care le-aþi realizat, cã vã doriþi
succesul, vã felicit pentru curaj ºi sper cã,
peste câteva ore, ne vom reîntâlni la festivitatea de premiere pentru a rãsplãti cele mai
bune lucrãri”.
Ing. Dr. Traian Cismaº, director D.A.D.R.
Brãila: „Vã felicit la ceas aniversar pentru
obþinerea celui mai înalt calificativ acordat
de ARACIS - Grad de Încredere ridicatã,
care este meritul dumneavoastrã, dar mai
presus al profesorilor care ajutã la instruirea
ºi pregãtirea dumneavoastrã. Felicit, în acest
sens, Universitatea Constantin
Brâncoveanu!”.
În cursul aceleiaºi zile, a avut loc festivitatea de premiere. Reprezentanþii juriilor au
apreciat eforturile participanþilor ºi i-au
rãsplãtit pe mãsura eforturilor depuse. Elevi
din liceele brãilene s-au înscris, alãturi de
studenþi, în competiþia pentru cel mai înalt
titlu la diferite secþiuni ºi au demonstrat cã
pot fi foarte temeinici atunci când e vorba de
cercetarea pe o temã ce le stârneºte
interesul, reuºind sã câºtige atât aprecieri,
cât ºi foarte multe premii.
Nu ºtiu cum era atunci. Dar ºtiu bine cã
acum tinerii sunt foarte curioºi, interesaþi,
pasionaþi de diverse teme ºi serioºi atunci
când vine vorba de cercetare ºtiinþificã.
Suzana Purice

