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Universitatea Constantin
Brâncoveanu are un
parteneriat Erasmus cu
Universita Degli Studi Di
Palermo pentru studenţii
care vor să studieze acolo
Management şi Administrarea Afacerilor.
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„Mă bucur că am oportunitatea de a fi un student
internaţional în cadrul
Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Piteşti.“
Pagina 4

Vaiga Stancikaite şi Audinga
Gutauskaitė sunt două studente din
Lituania care au ales Universitatea
Constantin
Brancoveanu
drept
instituţia în care să studieze şi să
efectueze un stagiu de practică prin
intermediul unui program Erasmus.
De-a lungul celor câteva luni petrecute

în Piteşti şi în Universitate, studentele
ne-au mărturisit că au avut parte de
momente frumoase în compania
colegilor, că au cunoscut îndeaproape
cultura şi gastronomia românească, că
au urmat o serie de cursuri interesante
şi pline de informaţii utile.
Pentru că au vrut să împărtăşească

din experienţele lor şi cu ceilalţi
studenţi cu scopul de a-i determina să
aplice pentru un program Erasmus,
rândurile de mai jos conţin mărturiile
lor despre experienţa avută în această
ţară şi în cadrul Universităţii
Constantin Brâncoveanu.

Vaiga Stancikaite: „Îmi amintesc de
faptul că atunci când am venit în
România am fost puţin speriată din cauza
lucrurilor pe care le-am auzit despre
România şi a stereotipurilor. Nu m-am
aşteptat să găsesc o ţară atât de drăguţă,
cu toate că prima experienţă nu a fost
chiar aşa de bună, în special în Gara de
Nord din Bucureşti. Oamenii se grăbeau
undeva, arătau furioşi şi nepoliticoşi. Dar
după câteva zile petrecute în România,
mi-am dat seama că oamenii de aici sunt
foarte plăcuţi. La început am avut câteva
probleme cu acomodarea, cu internetul

etc. Noi deja cunoşteam câteva persoane
aici şi am fost plăcut impresionate pentru
că au fost foarte săritori. Acela a fost
momentul în care am realizat că mă voi
simţi foarte bine aici şi că îmi voi face
mulţi prieteni.
Un alt lucru care m-a făcut să mă
îndrăgostesc de această ţară este
frumuseţea ei. Am vizitat oraşul Braşov,
Sibiu, Bucureşti şi vecinătăţile oraşului
Piteşti. Cel mai mult m-a impresionat
Braşovul. Pentru mine, oraşul este
uimitor, vechiul oraş, munţii. Întotdeauna
am vrut să vizitez Branul, să văd cu ochii

mei castelul despre care oamenii vorbesc
tot timpul şi care este înconjurat de atâtea
legende. Aşadar, am fost foarte bucuroasă
că am putut face acest lucru.
De asemenea, chiar dacă Piteştiul nu
este cel mai frumos oraş dintre toate, este
foarte însufleţit şi prietenos. Are multe
locuri în care poţi să îţi petreci timpul cu
prietenii, să te distrezi sau doar să te
relaxezi. Am întâlnit o mulţime de
oameni minunaţi. După un timp, până şi
câinii comunitari au devenit prietenii
noştri.
continuare în pagina 4
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„Pentru a avea succes
într-o meserie, pentru
a fi dedicat şi împlinit,
trebuie să faci ce-ţi
place”.
Pagina 3

Sfârşitul programului Erasmus
pentru Vaiga şi Audinga
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Tips & Triks
Astăzi: Italia
Un număr mare de persoane atunci când aude
vorbindu-se despre Italia, are un sentiment ciudat, ca şi
cum ar spune: „Iar Italia?”. Motivele sunt multiple:
numărul mare de români care lucrează acolo, rromii care
aduc mari prejudicii de imagine României, vedetele din
ţară care îşi construiesc cariere de succes în peninsulă şi
multe alte motive. Însă, Italia înseamnă mult mai mult
decât atât. De pildă, Universitatea Constantin
Brâncoveanu are un parteneriat Erasmus cu Universita
Degli Studi, Di Palermo pentru studenţii care vor să
studieze acolo pentru un semestru Management şi
Administrarea Afacerilor.
Cuvintele cheie care descriu cel mai bine cultura
italiană sunt: Imperiul Roman, artă, filosofie, literatură,
regie de film, arhitectură, compozitori, designeri, modă,
maşini, gastronomie, vinuri, birocraţie, ierarhie, respect,
diferenţe regionale, mândrie, emoţie, muzică, economie
underground, statul Vatican şi procesul de emigrare.
Trăsăturile italienilor
În 2008 s-a efectuat un studiu referitor la trăsăturile
pe care italienii consideră că îi descriu cel mai bine.
Majoritatea persoanelor chestionate a răspuns că cel mai
bine îi defineşte familia, în proporţie de 37,4%. 32,8%
dintre ei au răspuns că îi caracterizează arta de a
progresa pe cont propriu, după care urmează moştenirea
aristică (24,1%), creativitatea (21,1%), tradiţia catolică
(18,6%), abilităţile anteprenoriale (15,2), individualismul (9,4), sistemul democratic (6,4), comportamentul civic (4,7), localismul (3,1) şi ideea că Italia nu
are o puternică identitate de ţară, ci multiple identităţi
regionale (2,2).
Aceste răspunsuri conţin multe informaţii preţioase
despre italieni şi anume, faptul că familia este mai
importantă decât orice altceva pe lume, faptul că au un
grad ridicat de individualism şi preferă să se descurce pe

cont propriu, că tradiţia catolică are o influenţă mai
mare asupra lor decât sistemul democratic şi că
valorează în mod deosebit moştenirea lor.
Dacă ai o întâlnire formală cu un italian, există câteva
lucruri de care trebuie să ţii cont pentru ca acesta să aibă
rezultatele scontate. În primul rând, pentru a crea o
atmosferă pozitivă, trebuie să ţii cont de ierarhia
persoanelor care sunt prezente, să manifeşti respect
pentru statutul respectivului, pentru titlul pe care îl
poartă, pentru puterea pe care o deţine şi pentru vârsta
pe care o are. Adoptă un comportament formal, dă
dovadă de bune maniere şi de deschidere pentru dialog.
Stilul de conversaţie
În stilul lor de a conversa nu se vor întâlni momente
de pauză, ei manifestând un aplomb emoţional,
elocvent, demonstrativ, aşa că ai nevoie de noi şi noi
topicuri de adus în discuţie şi de argumente care îmbină
raţiunea cu emoţia. În cazul în care vrei să îi convingi să
acţioneze într-un anumit fel, tine cont de faptul că
italienii adoptă soluţii în funcţie de ce a funcţionat şi
pentru alte persoane aflate în situaţia lor. De obicei,
afacerile se încheie în timpul unui prânz prelungit, care
poate dura până la trei ore, aşa că goleşte-ţi
agenda în după – amiaza respectivă şi fii foarte
atent la critici, la care aceştia sunt foarte
sensibili.
Referitor la limbajul corporal, nu uita de
strângerea de mână obligatorie de la începutul
şi de la sfârşitul întâlnirii şi nu fii surprins dacă
unele persoane se înbrăţişează: este felul
specific în care italienii îşi gratulează
cunoştinţele. Tot referitor la acesta, probabil
ştii că italienii obişnuiesc să gesticuleze foarte
mult atunci când vorbesc şi să pătrundă mai
mult decât alţii în spaţiul personal al
interlocutorului. Cât despre relaţia lor cu
timpul, punctualitatea nu reprezintă o
prioritate. Deciziile finale se iau într-o

Angajarea în străinătate – un demers plin de necunoscute
De multe ori,
pentru un număr
tot mai mare de
români, să muncească în străinătate este ultima
soluţie pe care o
întrevăd pentru
a-şi construi o
viaţă mai bună. În
ciuda crizei economice care nu s-a
terminat niciunde în
Europa, salariile
primite oriunde în
afara României
sunt de câteva ori
mai mari decât
cele primite în
interior.
Prima diferenţă
care se impune a fi
observată este cea
dintre o persoană
care pleacă având
un contract şi cele care pleacă bazându-se pe
cunoştinţe, prieteni care le promit să le găsească un
loc de muncă într-o anumită ţară. Indiferent la care
dintre cazuri ne referim, pot apărea o serie de
probleme. În primul rând, mulţi oameni semnează
contractul fără a şti în totalitate ce prevederi conţine
şi astfel, când începe să lucreze, patronul poate să
aibă mai multe cerinţe decât a fost înţelegerea

verbală iniţială. De aceea, este nevoie să se apeleze la
un traducător specializat pentru a cunoaşte şi a
înţelege toate clauzele stipulate. Orice detaliu poate
modifica în întregime condiţiile de angajare, de aceea
totul trebuie să fie cât mai clar posibil.
Una dintre cele mai arzătoare chestiuni este
salariul. Poate exista o mare diferenţă între
negocierea verbală şi informaţiile aflate pe hârtie. De
multe ori se discută despre salariul brut şi cel net fără
să fie explicitat care dintre ele va fi trecut în contract,
astfel încât o persoană poate să primească, la sfârşit
de lună, o sumă mai mică decât convenise iniţial. De
asemenea, angajatorul poate să îl pună pe salariat să
îşi plătească cotizaţiile la stat, fapt nediscutat iniţial,
care poate înjumătăţi, de fapt, banii cu care rămâne
acesta.
Al treilea aspect demn de luat în considerare
atunci când o persoană se hotărăşte să lucreze în
străinătate este faptul că pleacă pe cont propriu,
într-o ţară necunoscută, unde nu se vorbeşte limba
natală. Acesta este unul dintre lucrurile a căror
importanţă este adesea minimizată de către cineva
care ia o astfel de decizie, ceea ce nu este mereu un
lucru bun. Sentimentul de singurătate, gândul că nu
ai prietenii şi familia lângă tine pot să devină foarte
apăsătoare iar, în timp, pot să ducă la depresie.
Aşadar, cineva care ia în calcul opţiunea plecării în
altă ţară ar trebui să aibă în vedere toate aceste
elemente, alături de alte lucruri neprevăzute care se
pot ivi oricând. Totul depinde de cât de puternică
este decizia cuiva şi de gradul de determinare pe care
îl are pentru a îşi duce până la capăt planul.
Adriana Cocîrţă

perioadă lungă de timp, care poate să dureze între câteva
luni şi un an, aşadar trebuie să ai răbdare şi să nu pui
presiune pe partenerul tău italian de afaceri deoarece
acest lucru înseamnă un afront serios adus protocolului
de business.
Subiecte de discuţie
Dialogul este o parte foarte importantă din întâlnirea
cu un italian, de aceea există o serie de subiecte pe care
este recomandat să le aduci în discuţie şi una care este
total nerecomandată. De pildă, poţi să vorbeşti cu
încredere despre: arhitectură, artă şi filme, sporturi, în
principal forbalul italian, gastronomie şi vinuri, peisaje,
ospitalitatea italiană, evenimentele curente, cultură şi
istorie. Subiectele pe care trebuie să le eviţi cu orice preţ
sunt: religia, Vaticanul şi politica sa, taxe, Mafia, cel de
al Doilea Război Mondial, criticarea culturii, a
ineficienţei şi a stereotipurilor italiene.
Cu cât ţii mai mult cont de toate elementele
enumerate mai sus, cu atât îţi creezi premisele corecte
pentru ca experienţa ta internaţională să îţi ofere doar
amintiri plăcute şi parteneriate de succes.
Sursă: SPACE

Nu sunt...
Nu sunt cuvânt, dar nici nu sunt tăcere.
Nu sunt cer, nu sunt pământ, dar nici floare.
Nu sunt ploaie, nu sunt vânt.
Nu sunt drum în viaţa cuiva, dar nici prăpastie.
Nu sunt speranţă, dar nici gând.
Nu sunt noapte, nu sunt nici zi.
Nu sunt nălucă, însă nici vis.
Ce sunt eu?
Sunt un suflet, dar nu îmi aparţin.
Un suflet ce vrea să dăruiască soare,
Să aprindă lumina bucuriei în inimile celor din jur.
Dacă am să reuşesc, nu o să am, la final, niciun regret.
Bogdana Sinionescu

Nu-mi cere...
Nu-mi cere să plec, când uşile sunt închise.
Nu-mi cere să plâng, când m-a cuprins râsul bucuriei.
Nu-mi cere să fug, când stau în optimism.
Nu-mi cere să lovesc, când îmbrăţişez dorinţa.
Nu-mi cere să nu mai vorbesc, când am atâtea de spus.
Nu-mi cere speranţa, când ea mi se întrupează.
Nu-mi cere amintirile, când ele sunt cu mine.
Nu-mi cere zâmbetul, când vreau să îl dăruiesc.
Nu-mi cere lacrima, când vreau să spăl cu ea tristeţea.
Nu-mi cere nimic din ce îţi pot da, lasă-mă să îţi dăruiesc
eu.
Bogdana Simionescu
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„Pentru a avea succes într-o meserie,

trebuie să faci ce-ţi place”

Conf. univ. dr. Silvia Dugan este Decanul Facultăţii de
Finanţe Contabilitate al Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Piteşti. Din interviul de mai jos putem afla
care sunt responsabilităţile acestei funcţii, care sunt motivele
pentru care un tânăr ar trebui să urmeze cursurile facultăţii şi
care sunt disciplinele pe care le va studia. Mai mult decât
atât, va afla despre numărul mare de meserii pe care le va
putea practica dacă va alege să urmeze Facultatea de Finanţe
Contabilitate.
DSB: 1. Acesta este al şaselea an în care sunteţi Decanul
Facultăţii de Finanţe Contabilitate. Ce responsabilităţi
implică această funcţie?
Silvia Dugan: Aşa este. Sunt deja mulţi ani, dar pot spune
că nu trece o zi fără să mă confrunt cu situaţii inedite din care
să mai învăţ câte ceva. Munca de Decan este plină de
responsabilităţi. Înseamnă organizarea activităţii didactice şi
de cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţii, monitorizarea
permanentă a acesteia, precum şi promovarea facultăţii prin
toate metodele posibile şi grija pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de învăţământ în aşa
fel încât, din 5 în 5 ani, facultatea şi cele trei programe de
studiu gestionate - „Contabilitate şi informatică de gestiune”
şi „Finanţe şi bănci” la studiile de licenţă şi „Standarde,
Reglementări şi Politici Contabile” la masterat - să fie
reacreditate.
Zilnic, aloc câteva ore muncii de Decan pe lângă cele
necesare activităţii de cercetare şi de cadru didactic. Trăim
vremuri complicate care au un impact negativ, în principal
asupra efectivului de studenţi. Consider că, în calitate de
Decan, sunt persoana de legătură între conducerea
Universităţii, secretariat, studenţi şi cadre didactice. Către
mine vin doleanţele lor şi menirea mea, în calitate de Decan,
este să găsesc soluţiile regulamentare prin care să-i
mulţumesc pe toţi, în egală măsură. Nu este uşor dar, cu multă
muncă şi mai ales cu mult tact, totul se poate rezolva.
DSB: 2. Care sunt motivele pentru care un student ar
trebui să aleagă să urmeze cursurile acestei facultăţi?
Silvia Dugan: Sunt cadru didactic de numai treisprezece
ani. Restul de 22 de ani i-am lucrat în producţie, în comerţ
exterior şi în domeniul bancar, deci pot spune că am căpătat
ceva experienţă. De aceea afirm cu convingere că nu există
firmă, indiferent cât ar fi de mică sau de mare, care să nu
necesite specialişti în domeniile financiar-contabil şi bancar.
Acesta este argumentul meu pentru ca tinerii absolvenţi de
liceu să se specializeze în aceste direcţii: posibilitatea de a-şi
găsi un loc de muncă mai uşor.
Universitatea noastră şi, respectiv, Facultatea de Finanţe –
Contabilitate Piteşti le oferă tinerilor posibilitatea de a
beneficia de experienţa unor cadre didactice cu pregătire
superioară, doctori în ştiinţe, de spaţii de învăţământ de

excepţie, de un bogat fond de carte de specialitate
precum şi de periodicele de circulaţie naţională şi
internaţională existente în biblioteca Universităţii.
Studenţii au la dispoziţie cursuri tipărite
aparţinând
Universităţii
„Constantin
Brâncoveanu” Piteşti pentru toate disciplinele
cuprinse în planul de învăţământ, cursuri similare
de la alte instituţii de învăţământ superior, precum
şi caiete de seminar, menite să faciliteze însuşirea
tuturor cunoştinţelor predate la cursuri,
consolidate la seminarii sau prin lucrările practice.
De asemenea, studenţii facultăţii Finanţe –
Contabilitate au posibilitatea de a studia un
semestru în străinătate în cadrul celor peste 25 de
universităţi din ţările membre ale Uniunii
Europene, în cadrul Programului european
SOCRATES-ERASMUS, dar şi în universităţi
din SUA. Un avantaj important pentru studenţii
programului de Masterat este acela că, în termen
de 6 ani de la absolvire, vor putea solicita
echivalarea testului de acces la stagiu în activitatea
de audit financiar, organizat de Camera
Auditorilor Financiari din România, cu condiţia
ca nota pentru fiecare an de studiu să fie
minimum 6 (şase) iar media generală de absolvire
să fie minimum 7 (şapte). De asemenea, vor mai putea solicita
şi reducerea cu 2 ani a perioadei de vechime în domeniul
financiar-contabil, fiecare semestru de studiu la masterat
fiind echivalat cu o jumătate de an vechime.
DSB: 3. Care sunt meseriile pe care le-ar putea practica
un absolvent al Facultăţii de Finanţe - Contabilitate?
Silvia Dugan: Misiunea de învăţământ a Facultăţii
Finanţe – Contabilitate Piteşti constă în formarea şi
perfecţionarea de specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată
pentru activităţile economice, din domeniul contabil şi
financiar-bancar. Concret, componenta didactică vizează
parcurgerea unui traseu ce se finalizează cu o calificare
academică, în măsură să asigure exercitarea profesiei de
economist – contabil, capabilă să permită accesul la
numeroase profesii, ocupaţii sau debuşee profesionale.
Pregătirea de specialitate se bazează pe contabilitatea
generală, contabilitatea publică, contabilitatea financiară,
contabilitatea de gestiune, contabilitatea aprofundată,
contabilitatea şi gestiunea instituţiilor de credit, management
şi tehnici bancare, monedă şi credit, buget şi trezorerie
publică, de asemenea, pe proiectarea sistemelor informatice
de gestiune, informatică economică, bănci şi baze de date, pe
generalizarea
tehnicii
electronice de calcul în toate
operaţiile
de
culegere,
transmitere, prelucrare
şi
verificare a datelor, extinzând
competenţele şi în alte domenii,
precum statistică financiară,
sisteme comparate de impozite
şi taxe, audit financiar, audit
intern şi control de gestiune,
management şi tehnici de
afaceri. Absolvenţii Facultăţii de
Finanţe Contabilitate Piteşti au
posibilitatea de încadrare în
activităţi financiare, bancare sau
de consultanţă şi expertiză în
contabilitate, de audit intern şi
control de gestiune, de cercetare
ştiinţifică specifică domeniilor
de contabilitate şi finanţe.
Mai concret, funcţiile pe
care le-ar putea practica
absolvenţii facultăţii sunt:
consilier economic, economist
şef, şef departament bancar,
contabil şef/director financiar,
expert-contabil
verificator,
referent
de
specialitate
financiar-contabilitate, contabil,
revizor gestiune, administrator

cont, cenzor, comisar garda financiară, consilier financiarbancar, expert-contabil, analist investiţii, manager de fond
acţiuni/ obligaţiuni, consultant plasamente valori mobiliare,
agent capital de risc, administrator credite, manager bancă,
manager de operaţiuni/produs, trezorier, inspector financiarbancar, ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii
bancare), consultant bancar, analist preţ de revenire/costuri,
auditor intern, executor bancar, inspector asigurări,
consultant bugetar, evaluator.
DSB: 4. Are nevoie piaţa muncii actuală de astfel de
specialişti?
Silvia Dugan: Ştiu că, din cauza crizei economice, locurile
de muncă sunt tot mai puţine, că se fac restructurări peste tot
şi că absolvenţii de facultăţi îşi găsesc tot mai greu un
serviciu. Criza, însă, nu este perpetuă. Vor veni şi zile mai
bune când economia îşi va reveni şi ar fi bine ca, până atunci,
tinerii să se specializeze prin studii de licenţă şi Masterat.
Consider că, după trecerea crizei şi revenirea economiei, piaţa
muncii va avea nevoie cu siguranţă de astfel de personal
specializat în profesiile enumerate mai sus.
DSB: 5. De ce anume trebuie să ţină cont un tânăr atunci
când optează pentru o anumită specializare de la nivel licenţă
sau Masterat?
Silvia Dugan: Când o persoană optează pentru un
program de studii din cadrul Facultăţii Finanţe –
Contabilitate Piteşti ar trebui să aibă în vedere propriile
aptitudini, condiţiile deosebite de educaţie pe care i le oferă
această facultate, faptul că intră în contact cu un mediu
academic serios şi moral.
DSB: 6. Ce anume i-aţi spune unui elev care nu s-a
hotărât încă ce drum să aleagă în viaţă?
Silvia Dugan: I-aş spune să cântărească atent între
abilităţile proprii şi oportunităţile pe care societatea i le poate
oferi. Să se orienteze pe cât posibil spre o meserie care îi
place, privind-o din exterior. Abia când o va cunoaşte şi din
interior, se va lămuri mai bine. De regulă, aparenţele înşeală.
Până nu profesezi efectiv, nu-ţi poţi da seama cât de potrivit
eşti pentru o anume meserie. Este foarte complicat de dat
sfaturi altora. De regulă, ele nu sunt ascultate. Tinerii preferă
să înveţe din propriile greşeli, nu din ale părinţilor sau
profesorilor. Oricum, pot spune că pentru a avea succes întro meserie, pentru a fi dedicat şi împlinit, trebuie să faci ce-ţi
place. Altfel, totul devine un calvar cotidian lipsit de
performanţă.

Sãptãmânal editat de Universitatea
Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star.
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Vaiga şi Audinga - ultima zi la UCB
ManagementIntercultural.Experienţa avută îmi
îmbunătăţeşte cunoştinţele teoretice,
aplicabile în viaţa reală. De asemenea, miam atins unul dintre obiectivele personale:
mi-am îmbunătăţit limba engleză. Acesta
a
fost
prima
mea
experienţă
internaţională. De acum, am decis să
călătoresc şi să cunosc lumea cât mai mult
posibil.
Universitatea Constantin Brâncoveanu
este, cu adevărat, o instituţie modernă. Mă
bucur că am oportunitatea de a fi un
student internaţional exact în această
universitate. Metoda de predare în
Universitatea Constantin Brâncoveanu
este special creată pentru studenţii
internaţionali. Nu am aflat doar
cunoştinţe teoretice. A fost mai mult
practică decât teorie. Aceasta este cea mai
bună metodă de a învăţa, pentru mine. Am
primit exemple actuale şi informaţii care
chiar ne ajută în viaţa reală. Mă bucur că
am avut colegi români. Ei au devenit nu
doar parteneri de proiect, ci oameni cu
care am schimbat opinii şi am împărtăşit
experienţe. A fost o experienţă bună să
lucrez cu cadre didactice profesioniste,
cărora le-a păsat, într-adevăr, de studenţi.
Flexibilitatea este una dintre principalele
caracteristici ale cadrelor didactice şi ale
studenţilor din România.
În timpul Internshipului, am realizat că
poţi să lucrezi nu doar într-o manieră oficială. Putem
deveni prieteni şi lucra împreună. Proiectul pe care l-a avut
de făcut a fost foarte interesant şi util pentru alţi studenţi
Erasmus ca şi noi. Cu scopul ca experienţa noastră de aici
să se dovedească folositoare, am încercat să sugerăm câteva
lucruri foarte utile pentru alte persoane care vor veni.
Nu voi uita niciodată experienţa mea Erasmus. În
ultimele zile am auzit un motto: „Odată devenit Erasmus
– pe veci Erasmus”. Dacă ai fost o dată student Erasmus,
nu vei uita niciodată această experienţă. Sunt
recunoscătoare pentru tot ce am primit aici. Ştiu că îmi va
lipsi România.Şi dacă te gândeşti dacă să aplici sau nu
pentru o bursă Erasmus, tot ce pot să spun este că trebuie
să profiţi de această oportunitate uimitoare şi să descoperi
alte ţări - şi pe tine însuţi - din diferite puncte de vedere.”
Adriana Cocîrţă
Foto: Bungeanu Andrei
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Experienţa la UCB
„Cred că suntem norocoase pentru că am avut şansa de
a studia într-o universitate atât de modernă, care are un
personal academic amabil şi deschis. Pe parcursul studiilor,
am primit toate informaţiile de care aveam nevoie în
engleză, iar cursurile au fost interesante şi informative. Am
fost foarte bucuroasă pentru că am avut şansa de a
interacţiona cu colegii noştri români, de a-i cunoaşte şi de
lucra împreună la un proiect. Nu a fost vorba doar de a
studia împreună, ci ne-am şi distrat făcând asta. De
asemenea, am învăţat multe lucruri în cadrul Internshipului pe care l-am făcut în Departamentul de Relaţii
Internaţionale şi Relaţii Publice. Am fost încântată să văd
cât de drăguţi şi de înţelegători au fost cei din
departament. Am primit sarcini interesante şi ne-am
străduit să le îndeplinim cât mai bine.

Mă bucur foarte mult că am venit aici. Îmi voi aminti
mereu tot ce am învăţat, toate persoanele pe care le-am
întâlnit şi frumuseţea unei ţări uimitoare, pe care am avut
ocazia de a o cunoaşte cu propriii ochi. Sper să am
posibilitatea de a mă reîntoarce aici şi să mă bucur de
aceleaşi experienţe.“
Audinga Gutauskaitė: „Nu am ştiut prea multe despre
România până să vin aici. De aceea, acum sunt bucuroasă
să spun că pot să neg multe stereotipuri incorecte despre
această ţară frumoasă. Aici, am cunoscut o mulţime de
persoane prietenoase şi amabile. România, pentru mine, va
fi mereu o ţară cu oameni deschişi şi foarte sociabili. De
asemenea, am cunoscut studenţi internaţionali din toată
lumea. Aceasta m-a ajutat nu numai să înţeleg diferenţele
dintre oameni şi opiniile lor despre viaţă, dar am avut şansa
de a cunoaşte altă cultură. Iar acesta a fost unul dintre cele
mai importante lucruri pentru mine, ca student la

