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pentru recunoaºterea contribuþiei remarcabile aduse la dezvoltarea învãþãmântului
economic ºi la promovarea cooperãrii în învãþãmântul superior în Europa
a fost acordatã pentru:

Prof. Danute Rasimaviciene,

preºedintele SPACE (European Network for Business Studies and Languages) ºi decan al
Facultãþii de Managementul afacerilor de la Vilnius College – University of Applied Sciences

Laudatio

Privind acordarea titlului de PROFESSOR
HONORIS
CAUSA
prof.
Danute
RASIMAVICIENE, preºedintele SPACE
(European Network for Business Studies and
Languages)
Activitatea didacticã
Doamna profesor s-a nãscut în anul 1956, la
Vilnius, în Lituania. Între anii 1974 ºi 1979, a
urmat cursurile Universitãþii din Vilnius în
domeniul ªtiinþe Umaniste. ªi-a început cariera
didacticã ca profesor la Liceul Nr. 22 din Vilnius
(Vilnius 22 Secondary School), pentru ca
ulterior sã acceadã în învãþãmântul superior, în
calitate de lector ºi ºef de departament, la
Colegiul Politehnic din Vilnius (Vilnius
Polytechnical College).

Danute Rasimaviciene,
Professor Honoris Causa
al Universitãþii Constantin
Brâncoveanu
din Piteºti:

UCB este o universitate
modernã, cu grijã pentru
studenþi!

Filosofia mea de viaþã este simplã ºi
uºor de înþeles. „Sã fiu recunoscãtoare”, acesta este crezul pe care îl
urmez, aceasta este starea mea de
spirit naturalã.
Când viaþa mã surprinde cu un
prezent excepþional, când mã poartã
spre top, mã întreb mereu: „Sunt oare
suficient de puternicã sã accept toate
aceste daruri?“.
Sir Winston Churchil spunea: „Preþul
pe care îl plãtim pentru a fi mari este
sã fim responsabili“. Oare suntem
întotdeauna dispuºi sã plãtim acest
preþ?
Sunt foarte norocoasã pentru cã am

În anul 1999, prof. Danute Rasimaviciene a
obþinut titlul de Master în ªtiinþe Sociale la
Universitatea Tehnicã din Vilnius (Vilnius
Gediminas Technical University). În acelaºi an,
a primit titlul de Profesorul anului din partea
guvernului lituanian ºi a Ministerului Educaþiei
ºi ªtiinþei din Lituania.
În perioada urmãtoare, doamna profesor a
devenit cadru didactic al ªcolii Internaþionale de
Afaceri la Universitatea din Vilnius, instituþie la
care ºi-a obþinut calificarea în profesia de
manager, între anii 2004-2006. În prezent, îºi
desfãºoarã activitatea la Universitatea de ªtiinþe
Aplicate din Vilnius, în cadrul cãreia deþine
poziþia de Decan al Facultãþii de
Managementul Afacerilor.
În paralel cu activitatea didacticã, doamna
profesor este un apreciat consultant în afaceri.

cunoscut mulþi oameni responsabili ºi
lucrez cu multe organizaþii responsabile. Iar Universitatea Constantin
Brâncoveanu se numãrã, cu
siguranþã, printre ele.

Am crescut împreunã!

Reþeaua SPACE, pe care o reprezint
în calitate de preºedinte, este doar cu
doi ani mai mare decât Universitatea
Constantin
Brâncoveanu.
În
principiu, am crescut împreunã, dar
abia din anul 2002 SPACE ºi-a
deschis porþile cãtre universitãþile din
Estul Europei. Sunt mândrã cã
Vilnius College - University of Applied
Sciences a fost prima instituþie care a
aderat la SPACE ºi a început sã
implementeze
o
politicã
de
internaþionalizare.

Universitatea Constantin
Brâncoveanu a fost una din primele
universitãþi est-europene care ºi-au
asumat responsabilitatea reprezentãrii internaþionale a învãþãmântului

De-a lungul anilor, ea a fost solicitatã sã ofere
consultanþã de cãtre numeroase corporaþii din
Lituania, dar ºi de cãtre instituþii publice sau
ONG-uri precum Centrul pentru Studii
Umaniste din Lituania sau Centrul de Training
al Ministerului de Finanþe lituanian. În acelaºi
timp, prof. Danute Rasimaviciene este expert pe
programe de studiu al Centrului pentru
Evaluare în Învãþãmântul Superior din Lituania
ºi totodatã expert-evaluator pe programe
Leonardo în cadrul Fundaþiei pentru Sprijinul
Schimburilor Educaþionale din Lituania.
Activitatea pe plan internaþional
Experienþa internaþionalã a doamnei profesor
este una remarcabilã. Drumul spre Europa i-a
fost deschis de numeroasele stagii de practicã ºi
schimburi culturale în Danemarca, Portugalia,
Finlanda, Spania, Grecia, Olanda, precum ºi de

superior din România ºi a þãrii
dumneavoastrã în general.

Trebuie sã subliniez cât este de
important pentru o universitate sã
aleagã cea mai potrivitã persoanã sã o
reprezinte pe plan internaþional. De
obicei, în organizaþiile internaþionale,
percepþia despre universitate ºi chiar
despre þara de unde aceasta provine
se bazeazã pe acþiunile ºi pe ideile
persoanei desemnate sã o reprezinte.
Universitatea Constantin Brâncoveanu a devenit membrã a SPACE în
anul 2006. Alegerea celui mai bun
reprezentant a fãcut ca ambele
organizaþii sã dezvolte o relaþie
intensã de interacþiune ºi cooperare.
Iar SPACE a dobândit un partener
activ ºi de încredere, preocupat
constant de inovare ºi de asigurarea
calitãþii.
În anul 2008, reþeaua SPACE a fost
invitatã sã organizeze conferinþa de
toamnã chiar aici în Piteºti, la

participarea, începând cu anul 1998, în proiecte
internaþionale Leonardo da Vinci, Erasmus sau
Grundtvig, în calitate de dezvoltator programe,
administrator sau manager.
În perioada 2003-2009, doamna profesor a
deþinut funcþia de vicepreºedinte al SPACE,
iar din aprilie 2009 pe cea de preºedinte.
Reþeaua SPACE a fost fondatã la Lille, în
Franþa, în anul 1989 ºi numãrã astãzi peste 90 de
universitãþi ºi instituþii de învãþãmânt superior
din 30 de state europene. Principalele misiuni
ale reþelei au în vedere ▼ stimularea
schimburilor interculturale; ▼ perfecþionarea
abilitãþilor profesionale ale cadrelor didactice
implicate, prin participarea la proiecte comune
ºi schimburi de experienþã ºi bune practici;
▼ creºterea abilitãþilor profesionale ale
studenþilor ºi ale celor care opteazã pentru
învãþarea pe tot parcursul vieþii; ▼ facilitarea
implementãrii procesului Bologna în instituþiile
membre; ▼ promovarea ideii de moºtenire
europeanã comunã; ▼ crearea de legãturi cu
membrii comunitãþii de afaceri din Europa.
Universitatea Constantin Brâncoveanu este
membrã a reþelei SPACE din anul 2006 ºi se
remarcã printr-o prezenþã activã atât în cadrul
conferinþelor organizate periodic în diferitele
state europene, dar ºi în cadrul proiectelor
interculturale derulate în parteneriat cu
universitãþi europene. În anul 2008,
Universitatea noastrã a gãzduit lucrãrile celei
de-a 19-a Conferinþe SPACE, la care au
participat personalitãþi ale spaþiului educaþional
din Anglia, Franþa, Belgia, Olanda, Danemarca,
Italia, Finlanda, Portugalia, Estonia, Polonia,
Lituania ºi Statele Unite ale Americii.
Apartenenþa la reþeaua SPACE a adus
Universitãþii Constantin Brâncoveanu o largã
recunoaºtere internaþionalã, precum ºi
acorduri de cooperare cu numeroase
universitãþi din spaþiul european. Portofoliul
partenerilor internaþionali ai Universitãþii
numãrã astãzi 28 de instituþii de învãþãmânt
superior din Europa, iar cooperarea interuniversitarã ne plaseazã în rândul
universitãþilor cu o politicã de internaþionalizare remarcabilã.
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Prorector
al Universitãþii Constantin Brâncoveanu

Universitatea Constantin Brâncoveanu.

Întâlnirea de la UCB a reuºit sã
spulbere toate prejudecãþile pe care
vest-europenii le aveau despre
România.

Participanþii au fost impresionaþi de o
universitate modernã, cu o abordare
actualã a programelor de studiu ºi
permanent atentã faþã de proprii
studenþi ºi faþã de personalul
academic ºi administrativ.
În acelaºi timp, Universitatea
Constantin Brâncoveanu a primit
acces la cursuri ºi lucrãri rezultate din
diferite proiecte dezvoltate de membri
ai SPACE, dar ºi la o platformã unde
îºi poate promova programele de
studiu
de
business,
cultura
româneascã ºi România în general
cãtre alte 24 de þãri europene, ºi a
reuºit sã-ºi sporeascã vizibilitatea pe
plan internaþional, atrãgând noi
parteneri instituþionali, ceea ce

înseamnã noi destinaþii unde
studenþii ºi cadrele didactice pot
efectua mobilitãþi Erasmus.
Ca membru SPACE, Universitatea a
contribuit activ la implementarea
procesului de la Bologna ºi la
dezvoltarea învãþãmântului superior
din Europa. ªi noi posibilitãþi de
cooperare pot fi create cu membrii
SPACE ºi cu Vilnius CollegeUniversity of Applied Sciences sub
forma programelor de studiu comune,
a diplomelor duble ºi multiple ºi altele.
Prin faptul cã mi-aþi acordat titlul de
PROFESSOR HONORIS CAUSA
îmi permiteþi sã mã implic în
dezvoltarea dumneavoastrã viitoare.

Este o onoare pentru mine. ªi, în
acelaºi timp, este o responsabilitate.
O accept cu cea mai sincerã
recunoºtinþã.

