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● Deschiderea anului universitar 2011-2012 la Universitatea Constantin Brâncoveanu Râmnicu Vâlcea

O universitate cu fruntea sus

Festivitatea de deschidere a anului
universitar 2011-2012 la Universitatea
Constantin Brâncoveanu, Facultatea de
Management Marketing în Afaceri
Economice Râmnicu Vâlcea a reunit
membri din conducerea instituþiei, cadre
didactice din învãþãmântul universitar ºi
preuniversitar, studenþi, pãrinþi, precum ºi
distinºi invitaþi - autoritãþi ale administraþiei
vâlcene. Printre aceºtia din urmã s-au numãrat reprezentanþi ai vâlcenilor în
Parlamentul României - Emilian Frâncu,
Aurel Vlãdoiu ºi Samoil Vîlcu. preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea, ing. dr. Ion
Cîlea, primarul Râmnicului, Romeo
Rãdulescu, inspectorul ºcolar general al
judeþului Vâlcea, Gabriela Ene. În mijlocul
acestui prezidiu s-a regãsit, respectând
tradiþia celor 21 de ani, rectorul fondator al
universitãþii, prof. univ. dr. Alexandru Puiu.
De la pupitrul special amenajat, prof.
univ. dr. Alexandru Puiu, a fost primul
care s-a adresat studenþilor prezenþi în
salã: „A fost un an bun pentru

Universitatea noastrã, dar
contradictoriu. În primãvarã, am
primit vizita Comisiei de la

ARACIS (Agenþia Românã de
Asigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior), iar apoi
aceastã Universitate a demonstrat
cã este un edificiu de culturã
serios, dovadã fiind faptul cã am
primit calificativul Grad de
încredere ridicat, maximul care
poate fi acordat unei universitãþi
din România, situându-ne astfel
pe o poziþie foarte onorabilã, între
primele patru universitãþi private
din þarã”.
La finalul discursului, acesta a dat citire
listei studenþilor admiºi în anul I, care au
obþinut medii foarte mari la examenul de
bacalaureat, 20% din cei 350 de studenþi
admiºi în primul an având medii de peste
9 la examenul de bacalaureat.
Inspectorul ºcolar general al judeþului
Vâlcea, prof. Gabriela Ene, a transmis un
cãlduros „Bun venit!” tuturor bobocilor,
menþionând faptul cã Universitatea
Constantin Brâncoveanu este singura
universitate particularã cu care
inspectoratul vâlcean desfãºoarã trei

proiecte de cercetare, pe axe prioritare de
inserþie profesionalã. „Este
recunoaºterea învãþãmântului vâlcean,
care, la propriu, ºi-a plecat capul în
faþa excelenþei”.
Autoritãþile administraþiei locale
prezente la eveniment au þinut sã-ºi
reafirme admiraþia ºi respectul pe care le
poartã instituþiei vâlcene de învãþãmânt
superior.
Ing. dr. Ion Cîlea, preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea
„Mulþi dintre absolvenþii acestei citadele
universitare sunt astãzi ei înºiºi profesori
de economie aplicatã, sunt oameni de
afaceri temeinic pregãtiþi în confruntarea
cu rigorile ºi asprimile perioadei de crizã
prin care trecem. Dar înainte de toate,
sunt oameni împliniþi care nu uitã o clipã
cã împlinirea lor profesionalã se datoreazã
ºansei de a fi fost studenþi la Universitatea
Constantin Brâncoveanu din Rm. Vâlcea.

Fiecare din generaþiile care au
trecut ºi s-au perfecþionat în sãlile
de curs ºi laboratoarele acestei
Universitãþi reprezintã pentru voi,
dragi studenþi, exemple
pilduitoare, dar ºi repere
strãlucite pe care sã le aveþi în
vedere pe drumul sinuos, dar
sigur, al anului de învãþãmânt
inaugurat în aceastã zi.
Sã fiþi mândri ºi fericiþi cã de ºlefuirea
pregãtirii voastre se vor ocupa dascãli cu
mare experienþã ºi reputaþie ºi cã instituþia
universitarã pe care aþi ales-o este ea
însãºi un reper de mare calibru în
universul învãþãmântului superior din
România.”
Autoritãþile admistraþiei locale ale
Râmnicului ºi-au exprimat dorinþa de a

elimina, pe cât mai mult posibil,
diferenþele care se fac, în mod nejustificat,
între universitãþile de stat ºi cele
particulare.
Entuziasmaþi cu adevãrat de începerea
noului an universitar s-au dovedit a fi
„bobocii”, ei arãtându-se impresionaþi atât
de viitorul spaþiu în care vor studia, cât ºi
de prezenþa numelor importante aflate la
doar câþiva paºi de ei: „Orientarea mea a
fost influenþatã în primul rând de
rezultatele foarte bune obþinute de
generaþiile anterioare, de facilitãþile
multiple ce ne sunt oferite ºi de cãldura,
prietenia ºi profesionalismul cadrelor
didactice.

Dragi colegi, acum este
momentul sã dãm vieþii un contur,
prin eforturile noastre de a învãþa
ºi de a deveni profesioniºti în
domeniul pe care ne-am axat, sã
dovedim oamenilor de lângã noi
cã suntem niºte tineri etuziaºti ºi
plini de iniþiative, dornici de
afirmare, demostrând astfel cã
meritãm sã ducem cu cinste mai
departe numele Universitãþii
Constantin Brâncoveanu.
Stimate domnule Rector, doresc sã vã
mulþumesc în numele meu ºi al colegilor
mei pentru instituþia care ne-a primit cu
braþele deschise în marea familie
brâncoveanã, care astãzi ºi-a deschis
porþile pentru noi, bobocii” - Maria
Georgiana Joicã, specializarea
Management.
Studenþii merituoºi au fost premiaþi la
sfârºitul manifestãrii, diplomele fiind
înmânate de profesorii ºi invitaþii prezenþi,
dar ºi de studenþii absolvenþi.

„Îi felicit pe toþi cei care,

alegând Universitatea Constantin
Brâncoveanu, au ales sã fie cei
mai buni ºi îi pot asigura cã vor
beneficia de toate condiþiile
pentru formarea lor profesionalã.
Trebuie doar sã înveþe temeinic,
sã fie în fiecare zi cãlãuziþi de
ideea cã învaþã pentru ei ºi pentru
viitorul lor ºi sã nu uite cã
examenele sunt mici obstacole
ale unui drum foarte lung ºi greu
pe care îl vor strãbate cu succes
numai prin pregãtire. Urez succes
deplin tuturor studenþilor, sã aibã
ºansa sã punã în practicã
valoroasele cunoºtinþe acumulate
ºi sã urmeze cariera la care
viseazã.
Îmi amintesc ºi acum cu emoþie de anii
de studenþie, poate cei mai frumoºi ani din
viaþa unui om, de primele cursuri în timpul
cãrora stãteam fascinaþi, de prima sesiune
ºi mai apoi de un moment aºteptat de
cãtre toþi, terminarea anului III, finalizat
prin examenul de licenþã. Anii de studenþie
ne-au deschis nu numai poarta
cunoaºterii, ci ne-au oferit ºi posibilitatea
de a lega noi prietenii, de a întâlni oameni
deosebiþi, de a trãi momente de neuitat.
Mulþumesc pe aceastã cale tuturor celor
care ne-au cãlãuzit paºii în pregãtirea
noastrã ca specialiºti ºi totodatã felicit
conducerea universitãþii pentru faptul cã
ne-a creat posibilitatea de a continua
pregãtirea profesionalã prin studii de
Masterat, pe care le urmez ºi eu”. -

Diana Elena ªtefan, absolventã a
Universitãþii Constantin
Brâncoveanu, promotia 2011.
Lect. univ. dr. Ramona Chiþu

Deschiderea anului universitar 2011-2012 la Universitatea Constantin Brâncoveanu Brãila

„Am demonstrat cã suntem o universitate performantã!”
(prof. univ. dr. Ion Scurtu, prorectorul Universitãþii Constantin Brâncoveanu)
Luni, 3 octombrie 2011, ora 11.00, la
Universitatea Constantin Brâncoveanu din
Brãila a avut loc deschiderea festivã a
anului universitar. La eveniment au
participat reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, ai mediului economic, cadre
didactice, studenþi ºi absolvenþi.
Cuvântul de deschidere a aparþinut
prorectorului Universitãþii, prof. univ. dr.
Ion Scurtu. „Eforturile cadrelor didactice
s-au concentrat spre obþinerea de
rezultate remarcabile de cãtre studenþi,
rezultate reflectate în examenele de
licenþã ºi de disertaþie, dar ºi în absorbþia absolvenþilor noºtri pe piaþa
muncii. Anul acesta, ARACIS a acordat
calificativul Grad de încredere ridicat
Universitãþii Constantin Brâncoveanu,
fapt ce demonstreazã cã aceasta a fost
conceputã ºi a rãmas o universitate
performantã, ceea ce obligã ºi pe viitor
cadrele didactice la performanþã”,
a precizat dumnealui.
De-a lungul timpului, Universitatea a
investit în pregãtirea cadrelor didactice,
antrenarea acestora ºi a studenþilor în
cercetare prin sesiuni ºtiinþifice, proiecte de
cercetare, conferinþe etc. De asemenea,
instituþia a fost preocupatã de editarea de
cursuri ºi manuale prin intermediul editurii
proprii, „Independenþa Economicã”.
Invitat de onoare, conf. univ. dr. Aurel
Gabriel Simionescu, primarul municipiului Brãila, a lansat câteva provocãri

studenþilor: „Sã învãþaþi, sã beneficiaþi de
profesorii pe care îi aveþi, sã adresaþi
întrebãri ºi sã veniþi la cursuri!”.
Totodatã, a lansat reprezentanþilor
mediului de afaceri provocarea de a gãsi
modalitãþi de finanþare pentru burse, altele
decât cele pe care le acordã UCB, pentru
a crea legãtura studenþilor cu agenþii
economici ºi oportunitatea unei angajãri pe
mãsura pregãtirii profesionale pe care
aceºtia o au.
Secretarul Consiliului Judeþean Brãila,
juristul Nicu Filoti, a þinut sã-i salute pe
bobocii a cãror carierã începe astãzi, odatã
cu prima zi de ºcoalã ºi le-a urat sã fie
ambiþioºi, sã aibã dorinþa de cunoaºtere ºi
„sã înceteze sã fie doar buni, atunci când
nu sunt foarte buni!”.
Inginerul Marius Gãitan, reprezentant
al mediului de afaceri brãilean a precizat
cã „Universitatea Constantin
Brâncoveanu este una dintre primele
universitãþi ai cãror absolvenþi sunt
doriþi de mediul de afaceri, întrucât
absolvenþii de la UCB aduc valoare ºi
asta e ceea ce îºi doreºte orice om de
afaceri. Nimeni nu s-a schimbat ca
urmare a ceea ce au spus profesorii, ci
s-a transformat ca urmare a efectului pe
care aceºtia l-au avut asupra
învãþãceilor”.
Absolventa Rodica Datcu ºi-a exprimat
stima pentru profesorii care au ajutat-o sãºi contureze bagajul de cunoºtinþe

necesare atât dezvoltãrii personale, cât ºi
profesionale, valorificând aceste informaþii
în profesia de profesor psiholog.
Reprezentanta studenþilor, Mariana
Chirpac, anul IV, specializarea Drept, a
îndemnat bobocii sã profite de experienþa
cadrelor didactice, obþinând rezultate cât
mai bune ºi ºi-a încurajat colegii sã
continue eforturile de pregãtire mai ales cã
urmeazã examenul final.
Festivitatea a continuat cu înmânarea
premiilor celor mai merituoºi studenþi ai
celor douã facultãþi din Brãila. La

Facultatea de Manangement Marketing în
Afaceri Economice Brãila, s-a acordat un
numãr de 63 de premii ºi 32 de menþiuni,
numãrul studenþilor cu medii de peste 9
fiind de aproximativ 30% din efectiv.
Premiile au fost înmânate de prof. univ.
dr. Elena Enache, decan al acestei
facultãþi, care a þinut sã aprecieze cã „Azi,
curtea ºcolii s-a animat! Sã aveþi curaj
ºi sã comunicaþi cu noi pentru ca ideile
voastre sã ajungã la noi. Sã fiþi
consecvenþi, sã duceþi aceste lucruri pe
care le-aþi început la bun sfârºit!”.

În discursul sãu, conf. univ. dr. Dorian
Rais, decanul Facultãþii de ªtiinþe
Administrative ºi ale Comunicãrii Brãila,
a adresat studenþilor întrebarea „A învãþa,
a munci pentru tine însuþi, nu este oare
cu mult mai important decât job-ul?”.
La aceastã facultate, s-au acordat 60 de
premii ºi 10 menþiuni, 37% din efectivul de
studenþi având medii peste 9.

Mult succes tuturor!
Asist. drd. Nicoleta Ciacu,
Asist. drd. Suzana Purice

