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Luni, 3 octombrie, ora 17.00, la Piteºti,
într-o Aula Magna plinã la refuz,
Universitatea Constantin Brâncoveanu a
deschis într-un cadru festiv, cursurile noului
an universitar. Bobocilor le-au fost adresate
mesaje de felicitare ºi încurajare din partea
conducerii Universitãþii, precum ºi a
autoritãþilor prezente la prezidiu: Constantin
Nicolescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Argeº, Gheorghe Davidescu, prefectul
judeþului Argeº, Tudor Pendiuc, primarul
Municipiului Piteºti, Gabriel Bratu, inspector
general al Inspectoratului ºcolar Judeþean
Argeº. De asemenea, reprezentanþii BRD,
sucursala Argeº ºi Senatul Universitãþii
Constantin Brâncoveanu i-au premiat pe
studenþii cu rezultate notabile în anul
universitar trecut. 

Anul universitar 2011-2012 începe la
Universitatea Constantin Brâncoveanu sub
semnul optimismului creat, pe de o parte, de
obþinerea calificativului maxim: „Grad de

încredere ridicat” din partea Agenþiei
Române pentru Asigurarea Calitãþii în
Învãþãmântul Superior ºi, pe de altã parte, de
rezultatele bune ºi foarte bune obþinute în
cadrul acþiunii de ierarhizare a programelor de
studii din învãþãmântul superior de cãtre
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului. Finalizarea cu succes a examenelor
de licenþã ºi dizertaþie, atragerea unui numãr
rezonabil de studenþi ºi masteranzi - în pofida
contextului nefavorabil, precum ºi
poziþionarea ca una dintre cele mai dinamice
universitãþi din România în privinþa relaþiilor
internaþionale oferã tot atâtea motive de
optimism ºi încredere. Conducerea
Universitãþii Constantin Brâncoveanu, precum
ºi invitaþii prezenþi le-au transmis tuturor
îndemnul sincer de a pune calitatea pe primul
loc în tot ceea ce fac. 

Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, prorectorul

Universitãþii Constantin Brâncoveanu 

Vom merge mai departe cu cel
puþin aceeaºi vitezã cu care am
mers ºi în aceºti 20 de ani

„Anul 2011 a fost un an cu foarte multã
încãrcãturã emoþionalã pentru Universitatea
Constantin Brâncoveanu. Am aniversat 20 de la
înfiinþare ºi am sãrbãtorit faptul cã acest proiect 
s-a transformat într-un real success. Am

convingerea cã toþi cei de aici ne bucurãm cã
Argeºul ºi România au astãzi o universitate privatã
competitivã. 

Dintre realizãrile acestor 20 de ani, aº dori sã
reiterez doar câteva elemente de referinþã.
Suntem astãzi o universitate pe care Agenþia
Românã pentru Asigurarea Calitãþii în
Învãþãmântul Superior a notat-o cu GRAD DE
ÎNCREDERE RIDICAT, maximul pe care îl poate
acorda unei universitãþi. În urma evaluãrii
programelor de studii pe care Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului a fãcut-o anul
acesta, cu majoritatea lor ne aflãm în prima treime
a universitãþilor din România. Acest lucru este unul
care ar trebui sã dea forþã fiecãruia dintre cei care
fac parte din aceastã familie, fie cã sunt studenþi
sau cadre didactice. 

Ne aflãm într-o universitate bine ancoratã în
peisajul universitar românesc ºi internaþional.
Suntem în top 3 universitãþi private ºi în prima
treime în ansamblul universitãþilor din România. 

Avem, în plus, o caracteristicã ce ne
individualizeazã în peisajul academic

românesc, ºi anume deschiderea
internaþionalã. 

Avem colaborãri cu peste 30 de instituþii de
învãþãmânt superior din strãinãtate, în principal din
Europa ºi oferim anual studenþilor noºtri peste 100
de burse la aceste universitãþi. Mai mult decât
atât, de 2 ani, ne aflãm printre instituþiile cele mai
agresive în ceea ce înseamnã stagiile de practicã
în companii din strãinãtate. Anul acesta, ocupãm
locul II în România din acest punct de vedere,
dupã Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj Napoca. 
Acest succes reprezintã efectul unei strategii

care s-a bazat pe încredere, pe încrederea
celor care ne-au primit în cele trei judeþe în

care activãm ºi care ne-au sprijinit pe
parcursul acestor 20 de ani.

Cu aceastã ocazie, în numele Senatului
Universitãþii Constantin Brâncoveanu, permiteþi-mi
sã le mulþumesc. Mulþumesc în mod deosebit
presei, care pe tot parcursul acestei perioade a
reflectat cu onestitate ceea ce reprezintã
Universitatea Constantin Brâncoveanu. 

Doresc sã le mulþumesc ºi unor invitaþi speciali,
dnei Cristina Diculescu, dlui Dan Ionescu ºi
Cameliei Bãdulescu, care au considerat cã brandul
Universitãþii Constantin Brâncoveanu este unul
care meritã promovat ºi ºi-au legat imaginea de
cea a Universitãþii. 

Mulþumesc ºi BRD – Société Générale, un
partener tradiþional al Universitãþii Constantin
Brâncoveanu, care, în fiecare an, a gãsit de

cuviinþã sã contribuie la premierea celor mai buni
studenþi ºi aºa se face cã ne-au pus la dispoziþie
20 de burse de 200 de lei fiecare. 

Eu privesc lucrurile cu speranþã, cred cã tânãra
generaþie este cea care poate sã schimbe Româ-
nia. Mulþumesc tuturor celor care au ales sã-ºi
lege destinul de Universitatea Constantin Brân-
coveanu ºi vreau sã îi asigur pe toþi cã surprizele
plãcute vor fi caracteristica politicii pe care o are
Universitatea în viitor. 

Vã asigur cã vom merge mai departe cu cel
puþin aceeaºi vitezã cu care am mers ºi în aceºti
20 de ani. 

Vã mulþumesc!” 
Constantin Nicolescu, preºedintele

Consiliului Judeþean Argeº

Universitatea Constantin
Brâncoveanu ºi-a atins obiectivul -
acela de a fi o universitate
performantã  

„Onorat auditoriu, când vin în aceastã salã mã
simt de fiecare datã emoþionat. Acum 20 de ani,
împreunã cu dl primar ºi cu dl rector Alexandru
Puiu s-a luat decizia de a se crea o universitate
privatã în Piteºti, iar astãzi se vãd rezultatele
acestei decizii. Universitatea Constantin
Brâncoveanu ºi-a atins obiectivul - acela de a fi o
universitate performantã. 

Celor care încep astãzi studenþia ºi celor care
sunt deja studenþi, vã doresc sã vã împliniþi
speranþele ºi sã fiþi ambiþioºi ca sã le puteþi realiza. 

Sã aveþi succes, dragi studenþi, iar dumnea-
voastrã, cadrelor didactice, vã mulþumesc pentru
ceea ce faceþi la aceastã universitatea ºi vã
doresc sã aveþi sãnãtate ºi sã creaþi generaþii cât
mai bune de absolvenþi!”.

Gheorghe Davidescu, prefectul judeþului

Argeº

Aveþi posibilitatea în cadrul
acestei universitãþi sã vã atingeþi
þintele!

„Domnule Rector, domnule Prorector, distinºi
profesori, dragi studenþi, astãzi începe un nou an
universitar. Astãzi am constatat cã în Piteºti existã
un învãþãmânt superior de top, în care funcþionea-
zã douã universitãþi. Universitatea Constantin
Brâncoveanu, în a cãrei Aulã ne aflãm acum, este,
la rândul ei, o universitate de top. 

Studenþilor vreau sã le spun cã a trecut vremea
nepotismului, pentru cã piaþa muncii ºi lipsa de

rezultate îi vor înlãtura pe cei care au beneficiat de
aceastã practicã pânã acum. Eu vã asigur cã, dacã
nu veþi fi foarte, foarte bine pregãtiþi, nu veþi reuºi!
Aveþi posibilitatea în cadrul acestei universitãþi sã
vã atingeþi þintele!

Vã doresc mult succes ºi un an universitar de
excepþie ºi de performanþã”. 

Tudor Pendiuc, primarul municipiului

Piteºti

„Universitatea Constantin
Brâncoveanu este exemplul cel mai
concludent de universitate ce nu a
plecat capul în faþa greilor

... ºi nu numai cã a rezistat, dar a ºi performat.
Astãzi, programul de studii Administraþie Publicã,
unde eu sunt cadru didactic, a fost clasificat de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului pe locul 5 din þarã, înaintea unor „grei”
din învãþãmântul superior românesc. Este un
clasament care obligã, dar care ne ºi poate
determina sã promovãm mai sus.  

Valoarea nu este datã de intenþii, de vorbe, ci
de mãsura faptelor, de mãsura rezultatelor. Din
acest punct de vedere, cred cã voi, studenþii ce aþi
ales Universitatea Constantin Brâncoveanu, aþi
fãcut alegerea cea mai bunã!

Închei dorindu-vã sãnãtate ºi puterea de a vã
atinge þintele pe care vi le-aþi propus. 

Succes ºi La mulþi ani!”.
Gabriel Bratu, inspector general,

Inspectoratul ºcolar Judeþean Argeº

Prezenþa dumneavoastrã aici
trebuie vãzutã ca o oportunitate 
de carierã 

„Onorat auditoriu, dragi studenþi, vreau sã încep
prin a vã spune cã un bacalaureat corect face ca
dumneavoastrã sã fiþi astãzi aici, dumneavoastrã,
cei care v-aþi pregãtit, aþi învãþat, aþi crezut într-un
proiect de carierã ºi vi l-aþi realizat, mãcar ca prim
pas. 

Prezenþa dumneavoastrã aici trebuie vãzutã ca
o oportunitate de carierã. Important este ce veþi
acumula în facultate, ce rãmâne în spate ºi
ferestrele de oportunitate pe care vi le deschide o
universitate de nivelul Universitãþii Constantin
Brâncoveanu, un nivel pe care îl recunoaºte toatã
lumea, pe care ultimele evaluãri îl atestã ºi îl con-
firmã - Grad de încredere ridicat. Este un lucru
extraordinar ºi trebuie sã fiþi mândri cã sunteþi
beneficiarii acestuia. 

Trei cuvinte-cheie e necesar sã mai reþineþi ºi sã
le aplicaþi: RESPONSABILITATE, SERIOZITATE
ºi SOLIDARITATE. 

Vã urez succes în tot ceea ce o sã faceþi!”. 
Camelia State, absolventã a Facultãþii de

Management Marketing în Afaceri Economice

ºi masterand în anul I  

Avem oportunitatea de a studia
într-un mediu academic notat cu
cel mai înalt calificativ de calitate 

„Stimaþi profesori, dragi invitaþii ºi colegi, vreau sã îi
felicit pe boboci pentru alegerea pe care au fãcut-o. În
calitate de absolventã a Universitãþii Constantin Brân-
coveanu, pot spune cã aici am întâlnit o conducere
empaticã ºi asertivã, care a pus accent pe performan-
þã ºi a þinut cont de opinia studenþilor. Avem oportuni-
tatea de a studia într-un mediu academic notat cu cel
mai înalt calificativ de calitate. Datoritã acestor puncte
forte, am decis sã îmi continui studiile aici, având în-
credere în echipa de cadre didactice ºi în mãiestria cu
care ei au reuºit în fiecare an sã construiascã un viitor
de succes studenþilor. Vã urez tuturor mult succes!”.  
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„Sper cã, în România, a venit vremea
calitãþii ºi a apus cea a cantitãþii!”

(Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, prorectorul Universitãþii Constantin Brâncoveanu)


