
 



 

 

 

 

Comitet redacțional: 

Andreea Ioana Bornea 

Anca Elena Chițu 

Ionuț Georgian Costache 

Cătălina Elena Dascălu 

Cosmina Sorina Dobrin 

Emilia Ciunpueru  

Mihai Alexandru Gheorghe 

Tiberius Alexandru Iordache 

Larisa Ștefania Stîrliciu 

Robert Marian Simion 

Abel Robertino Vlad 

Conf. univ. dr. Maria Cristina Ștefan 

Lect. univ. dr. Daniela Georgiana 

Bădicu 

As. univ. dr. Dorin Iancu 

Coordonatori: 

Editor șef: Lect. univ. dr. Violeta – Andreea 

Andreiana 

Editor adjunct: Conf. univ. dr. Valentin Radu 

     „Prestigiul învățământului universitar economic târgoviștean este rezultatul 

eforturilor continue, a pasiunii și dăruirii unui corp didactic de elită și a implicării 

active a studenților în activitățile dedactice, de cercetare și extra-curriculare, 

orientate de voința comună de a contribui la dezvoltarea unui învățământ 

superior de calitate ridicată la Târgoviște. Realizarea unei reviste studențești se 

înscrie printre modalitățile moderne de promovare a imaginii facultății și 

contribuie la creșterea atractivității mediului universitar prin dinamizarea și 

valorizarea potențialului creativ al studenților. 

     Felicit comitetul editorial pentru inițiativa de a realiza o revistă studențească  

a Facultății de Științe Economice și le doresc mult succes în continuare!” 
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Oferta educațională 
 

 

 

 

acultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia"  

din Târgoviște a fost înfiinţată în anul 1992 și a evoluat odată cu 

nevoile societăţii cu scopul adaptării calităților tinerilor în 

economia viitorului. 

   În calitate de student al Facultații de Științe Economice pot afirma că  

aceasta m-a atras prin spiritul său viu, prin deschiderea promovată față 

de studenți și mediul de afaceri, prin portofoliul realizărilo r 

impresionante ale oamenilor de carieră  formaţi pe băncile acestei 

facultăţi. După  aproape trei ani de educaţie în spirit economic, pot spune, 

că în această facultate găseşti condiții excelente pentru a deveni un 

profesionist în domeniul economic, care gândeşte independent  şi 

acţionează  în echipă.  

   Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este să ofere educaţie în 

spiritul exigenţelor europene, cu scopul formării de specialiști cu studii 

economice superioare, de înaltă calificare. Pentru realizarea acestei misiuni, facultatea organizează programe de 
studii universitare de studii de licență în urmatoarele domenii: 

 Management; 

 Marketing; 

 Finanțe; 

 Contabilitate; 

 Administrarea Afacerilor 
 

   Facultatea de Științe Economice are, de asemenea, acreditate 

programe de studii universitare de master în domeniile: 

Management, Marketing, Contabilitate și Finanțe. În domeniile 

Management şi Contabilitate sunt organizate şi programe de 

doctorat. 

   Acum, când număr ultimele trepte până la linia de finish, pot spune ca experința Facultății de Științe 

Economice şi‐a lăsat amprenta asupra dezvoltării şi pregătirii mele, 

contribuind, în mod 

decisiv, la formarea mea 

profesională, dar şi 

personală. Dacă ai trăit si tu 

experiența „Valahia"  poate 

rezonezi cu mine, dacă nu, 

te poți convinge singur!  
 
 

 

F 

 Dascălu Cătălina Elena 



                                                                         

        Vrei să studiezi la o universitate din afară? 

     Te-ai gândit să-ți “condimentezi” studenția? 

                   Bursa Erasmus este cea mai  

                bună oportunitate pentru tine. 
 

 

        Poți beneficia de o experiență Erasmus dacă:  

         · ești student la zi , integralist şi cu media peste 7; 

         · nu ai mai beneficiat de o astfel de bursă; 

         · ai absolvit minim un an de facultate până la începerea mobilităţii; 

         · stăpâneşti limba de predare la universitatea aleasă. 

  
          Calendar :  

              12.04 - 12.05.2017  - depunerea dosarelor la responsabilii Erasmus 

              16.05.2017               -  afișarea listelor candidaților  

              17.05 –18.05.2017  - desfășurare concurs  

              22.05.2017               -  afișarea rezultatelor  

              23.05.2017               -  depunere contestațiilor  

              24.05.2017               -  afișarea rezultatelor finale  

          Începând cu  25.05.2017  studenții admiși vin la Biroul Relații Internaționale și Erasmus+ pentru informații și formulare. 

                          Cămine studențești 
Universitatea Valahia din Târgoviște dispune de 6 cămine 

studențești, asigurând un număr de peste 1000 de locuri de 

cazare cu standard de confort ridicat (3 stele).  

 

 

 

 

Căminele studențești dispun de spații de socializare, băi 

proprii, televizoare, frigidere, dulapuri, noptiere, scaune, 

birouri, internet, balcoane și oficiu. Fiecare cameră are câte 

3 locuri. 

Stundenții care au părinții activi în cadrul armatei sau sunt 

cadre didactice, dispun de gratuitate, cei care au probleme 

de sănătate dispun de reduceri, iar ceilalți plătesc 195 lei pe 

lună.   

Persoanele care doresc să se implice mai mult și sunt alese 

șef de cămin sau șef de palier, beneficiază de cazare gratuită 

sau plătesc jumătate din preț. 

 Chițu Anca Elena 



 

 

  

acultatea de Șțiinte Economice oferă studenților foarte multe avantaje, care 

vor contribui la dezvoltarea profesională și personală. 

Calitatea de student îți va permite să  îți dezvolți aptitudinile într-un cadru 

competitiv și totodată prietenos. Concursurile organizate de către FSE, la care poți 

participa sunt:  

  

Sesiunea de Comunicări Științifice – anual, suntem gazde 

ale acestui eveniment în care studenți din toată țara vin cu 

speranța unui schimb de experiență și cunoștințe. Poți 

participa și tu ca student al Universității „Valahia” din 

Târgoviște sau în cadrul altor facultăți din orașe, precum: 

Petroșani, Ploiești, Alba Iulia, Sibiu, Suceava, București 

etc. 

 

Burse ERASMUS – semestrial, se organizează concursur i 

pentru studenții dornici să încerce alt sistem de învățământ 

din altă țară din Europa: Polonia, Spania, Bulgaria, Italia etc. 

 

 

Campus universitar modern - din luna mai 2016 Facultatea de 

Științe Economice s-a mutat în casă nouă, dotată cu aparatură 

didactică modernă și un mediu adecvat pentru studenții actuali și 

viitori. 

 

 

 

Tabere studențești - beneficiarii locurilor gratuite în 

taberele studenţeşti sunt studenţii cu rezultate deosebite 

obţinute la învăţătură în anul 

precedent de şcolarizare, 

înmatriculaţi la forma de 

învăţământ de zi, finanţa ţ i 

de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, 

integralişti. 

 

După muncă și răsplată! Meritele îți sunt întotdeauna răsplătite. Poți să benefic iezi 

de burse de merit etc. iar acestea nu sunt decât o parte dintre avantaje! 

  

Rămâi alături de noi și află toate avantajele studentului târgoviștean! 

-Nu pierde numerele următoare-        

 F 

 Chițu Anca Elena 

Avantajele studenților 



 

 

 

 

1. Pentru cei care nu vă cunosc, cum ar suna în câteva 

cuvinte prezentarea dumneavoastră? 

Definirea unui individ ca personalitate, depinde de ceea ce 

acesta dorește să obțină de la viață. Făcându-mi o sinteză a vieții 

m-aș putea defini ca un om ambițios, perseverent, tenace, 

muncitor, sociabil, altruist. 

 

2. Care sunt cele mai importante realizări pentru 

dumneavoastră? 

Realizările oricărui individ pot fi abordate dintr-o dublă perspectivă: 

-familială (42 de ani de căsătorie, 3 copii, 4 nepoate); 

-profesională (fondator și creator de școală, profesor universitar, conducător de 

doctorat, un anumit statut în mediul academic). Cu alte cuvinte sunt un om împlinit cu o 

viață armonioasă și echilibrată, cum ar spune o vorbă din popor: am crescut copii, am 

construit o casă, am sădit un pom și am făcut o fântână. 

 

3. Care sunt cele mai frumoase amintiri ale dumneavoastră din perioada 

studenției? 

Cele mai frumoase amintiri din vremea studenției sunt legate de maniera în care am 

reușit să îmi asigur un echilibru între datoria de a fi un student responsabil, media de 

finalizare a studiilor a fost 9,83 și solicitările vârstei tinere pe care o aveam la acea vreme: 

prieteni, distracție, timp liber. Perioada studenției a fost cea mai intensivă în vizionarea de 

spectacole de teatru, film, operă. 

 

4. Care sunt hobby-urile dumneavoastră? 

Muzica de calitate, grădinăritul și imaginația în arta culinară; toate acestea mă încarcă 

sufletește și-mi dau dorința de a merge mai departe. 

 

5. Ce mesaj ați dori să le transmiteți studenților? 

Să nu uite că au un AS în mânecă: tinerețea. Niciodată să nu înceteze să se 

îndrăgostească, să aibă încredere în sine, curaj de acțiune, să spere, să lupte, să muncească. 

Să nu uite că valoarea unui om înseamnă nu ceea ce primește de la societate, ci ceea ce oferă 

acestei societăți.  

 

6. Care este rețeta succesului? 

Rețeta unui succes este munca, perseverența, încrederea în sine și pasiunea. Dacă 

dragoste nu e, nimic nu e, spunea Marin Preda. 

 
 Chițu Anca Elena 

Interviu cu dl prof. univ. dr. Ion Stegăroiu, decanul 

de vârstă al Facultății de Științe Economice 

 



 

 

  
 

n perioada 05-16 decembrie 2016, 

în cadrul Facultății de Știinte 

Economice s-a desfășurat acțiunea 

umanitară de colectare a unor 

produse alimentare destinate sprijinir ii 

persoanelor defavorizate. Astfel, 

studenții, încurajați și îndrumați de 

cadrele didactice și personalul administra t iv, 

au fost ajutoarele moșului pentru cele 41 de 

persoane (adulți și copii de peste 10 ani) 

internate în Centrul de Servicii Comunitare 

„Sfântul Andrei” din localitatea Gura Ocniței. 

   Plini de entuziasm, nerăbdare și dorința de a 

face lucruri frumoase, am mers acolo și am împărțit 

daruri. Bucuria de pe chipul celor 41 de suflete, atât 

de pure și calde, ne-au umplut inimile de fericire și 

de emoție. 

   Deoarece numărul donațiilor a fost unul ridicat (s-

au strâns alimente în valoare de 700 lei și o suma de 

1.200 lei), ne-am gândit să aducem un zâmbet în 

sufletul a două familii din Târgoviște și Văcărești, ale 

căror posibilități materiale sunt reduse. 

  Zâmbetele sincere și calde de pe chipul lor inocent, 

sclipirea din ochii copiilor, au fost cea mai mare 

bucurie pentru noi.  

   Multumim tuturor celor care ne-au fost alături și vă 

invităm să mai participați la îndeplinirea altor 

minuni!  

 

   Minunile există atunci când oamenii 
buni acționează împreună! 

Î 

Un dar pentru o bucurie! 

 Dobrin Cosmina Sorina 



 

      Tramezzini 
 

Porții: 2      

Timp de gătire: 15 min 

 

INGREDIENTE: 

 
• 1 lingură maioneză 

• pâine pentru tramezzini (miez) 
• 1 conservă ton 80 gr (în ulei) 

• ciuperci în ulei 
• măsline rondele 

• fâșii de ardei în oțet 
 

MOD DE PREPARARE: 
 

       Pâinea pentru tramezzini o tai în două ca să iasă 2 triunghiuri. Ungi feliile cu 

maioneză, apoi pui pește din conservă, scurs de ulei, adaugi ciupercile, ardeiul în 

oțet, măslinele rondele și, după gust, se poate adăuga și porumb boabe. Se pot face 

mai multe straturi, pentru tramezzinii originali. 

 

 

 Vlad Abel Robertino 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mens sana in corpore sano” 

                                      „Minte sanatoasa in corp sanatos” 
 
 

 Sportul înseamnă sănătate, optimism și poftă de viață. Efectele favorabile ale sportului 
asupra stării de sănătate, influențează funcțiile și sistemele organismului uman.  De 

aceea, vă propunem o serie de exercitii. 

Inverted V Pipe Exercise: (30 seconds) 

 

 

 

 

 

Superman Exercise: (30 seconds) 

 

 

 

 

 

   Jump Exercise: (30 seconds) 

 

 

 

 

 

 

 

       Skipping Exercise: (30 seconds) 

Single Leg Lift Jump Exercise: (1min) 

 

 

 

 

 

 

 

W Leg Lifts Exercise: (30 Seconds) 

 

 

 

Bent Leg Rotating Exercise: (1 min) 

 

 

 

 

 Simion Robert Marian 



 

  

 Dascălu Cătălina 



 



 

 Dascălu Cătălina 



 

 

 

Fast & Furious 8  

Furios şi Iute 8 

       Descriere: Dom și Lett sunt în luna de miere, Brian și Mia s -au retras din 

acțiune, iar restul echipei a fost exonerată de orice vină. Cu toții par să ducă o 

viață cât de cât normală. Dar, când o femeie misterioasă (Charlize Theron), îl 

seduce pe Dom să intre în lumea interlopă, acesta pare că nu mai are scăpare, și, 

când acesta ajunge să-i trădeze pe cei care îi erau cei mai apropiați, cu toții vor fi 

supuși unor încercări cum nu și-au imaginat vreodată.  

 

Guardians of the Galaxy Vol. 2 

Gardienii Galaxiei Vol. 2 

     Descriere: Personajele principale încearcă să ajungă la limitele 

exterioare ale cosmosului. Gardienii trebuie să se lupte pentru a-și putea 

întreține familia nou formată. În acest timp, ei descoperă misterele care 

înconjoară originea lui Peter Quill. 

 

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 

Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar 

     Descriere: Atras într-o aventură cu totul nouă, căpitanul urmărit 

de ghinion Jack Sparrow este lovit și mai abitir de valul neșansei 

atunci când pirații fantomă conduși de vechiul său inamic, 

groaznicul Căpitan Salazar (Bardem), evadează din Triunghiul 

Diavolului hotărâți să nimicească toți pirații de pe mare... inclusiv 

pe el. Singura speranță de supraviețuire a Căpitanului Jack ține de 

găsirea legendarului Trident al lui Poseidon, un artefact puternic, 

ce îi conferă posesorului său controlul total asupra apelor. 

 

Oare ce filme vor apărea în perioada următoare? 

Îți plac filmele de acțiune, SF sau aventură? 

Uite ce îți propunem să vizionezi! 

 

Spider-Man: Homecoming  
Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă 

     Actorul Tom Holland preia rolul lui Peter 

Parker/Spider-Man, iar acțiunea se va centra pe anii de 

liceu ai supereroului. Filmul îl va avea la cârmă pe Jon 

Watts. În rolul mătușii lui Peter a fost aleasă Marisa 

Tomei.  

Star Wars: The Last Jedi 

Războiul Stelelor: Ultimul Jedi 

     După ce a pășit în universul Star Wars (Star Wars: 

The Force Awakens (2015)), Rey își continuă drumul 

epic, alături de Finn, Poe și Luke Skywalker, în 

următorul capitol din saga.  

 

 Vlad Abel Robertino 

 Vrei să vizionezi un film și nu știi pe care? 

Uite cele mai bune recomandări ale studenților FSE! 

 

CINEmagia studentului 



Viața în caminele studențești 
-interviu cu Nicoleta și Albert- 

 

1. Care este opinia ta despre dotările camerei și cele ale oficiului?  

    În ceea cea privește  dotarea camerei cât și a oficiului, consider că sunt foarte bune, 

esențial fiind faptul că există un grup 

sanitar pentru fiecare cameră în parte. Un 

alt avantaj al camerelor este faptul că 

numărul studenților cazați este de maxim 

3 și spațiul locuibil este îndeajuns pentru 

fiecare persoană.  

Oficiul este dotat 

cu plite electrice, 

cuptoare cu 

microunde, iar 

fiecare persoană 

are un 

compartiment 

pentru 

depozitare. Prin 

urmare, sunt 

foarte mulțumit 

de condițiile 

oferite de acest campus universitar.  

2. Ai întâmpinat probleme pe 

perioada șederii în cămin și cum 

au fost soluționate? 

   Ori de câte ori am întâmpinat câte o problemă, am fost îndrumat de șefii de palier, șeful de 

cămin, doamna administrator, iar dacă a fost nevoie am ajuns la persoanele în măsură să îmi 

răspundă la problemele întâmpinate. 

3. Cum îți petreci timpul liber în cămin? 

   În ceea ce privește timpul meu liber, îl petrec în holul căminului, respectiv spațiile de 

socializare împreună cu toți colegii din cămin dornici să socializeze. 

4. Se organizează petreceri studențești în cămin? 

   Da, se organizează petreceri în cămin ori de câte ori avem ocazia. Atmosfera în cadrul 

petrecerii este plăcută, studenții dansează iar după terminarea acestora toată lumea 

efectuează curățenia. 

5. Ce recomandări ai pentru îmbunătățirea condițiilor din cămin? 

   Pentru îmbunătățirea calității serviciilor actuale din cămin, recomand o mai bună 

colaborare a studenților cu personalul administrativ.  

Flavius – Albert Nenciu 



 

1. Care este opinia ta despre dotările camerei și cele ale oficiului?  

   Acesta a fost primul an în care căminul studențesc mi-a fost ca o „casă”. La prima vedere, 

am fost puțin dezamăgită de spațiul mic, dar ca în orice situație a trebuit să mă acomodez și 

să învâț să împart camera cu alte două colege. Ca dotare, există baie pentru fiecare cameră, 

ceea ce mi se pare perfect. Mi-am dat seama că spațiul este de ajuns și că am reușit să mă 

descurc chiar foarte bine. 

Oficiul este destul de mare, iar faptul că gătim și mâncăm în același loc, ne-a făcut pe 

majoritatea să fim o familie, una numeroasă. Avem cuptoare cu microunde și plite electrice, 

lucru ce face păstrarea curățeniei mai ușoară 

pentru toți. 

2. Ai întâmpinat probleme pe 

perioada șederii în cămin și cum au 

fost soluționate? 

   Nu am întâmpinat nicio problemă pe 

parcursul șederii mele aici. Nu cred că s-ar 

putea întâmpla așa ceva având în vedere că aici 

există o bună comunicare între studenți. 

3. Cum îți petreci timpul liber în 

cămin? 

   Timpul meu liber este destul de scurt și îl 

petrec simțindu-mă ca acasă. Colegii de cameră și 

palier mă ajută mereu. Pe lângă lucrurile pe care le fac pentru mine, precum cititul sau 

pasiunea mea de a scrie poezii, am diferite activități interactive cu colegele mele. Aceste 

activități includ socializarea, ieșirea la un „gossip” bun dar și momente în care ne spunem 

cele mai profunde gânduri și descoperim noi sensuri ale vieții.   

4. Se organizează petreceri studențești în cămin? 

   Petreceri? Bineînțeles! Se întâmplă asta de fiecare dată când avem ocazia. Indiferent că 

este vorba de aniversarea unui student, o zi de sărbătoare sau pur și simplu o zi caldă, însorită 

care ne inspiră voia bună. Petrecerile decurg ca oricare altele: muzică, karaoke și multe 

persoane binedispuse. 

5. Ce recomandări ai pentru 

îmbunătățirea condițiilor din cămin? 

   Sunt de părere că este nevoie de o mai 

bună comunicare cu personalul 

administrativ, cu toate că șeful de cămin 

este receptiv la toate sesizările studenților.  

Probleme foarte mari oricum nu sunt! 

 

Nicoleta – Alexandra Tănase  

 

 Bornea Andreea Ioana 



 

 

 
n ultimii ani, smartphone-urile au ajuns unele dintre cele mai importante lucruri aflate în posesia 

unei persoane. În aceste condiții, am intocmit o listă cu explicații utile pentru caracteristicile 

esențiale în momentul achiziționarii unui telefon nou. 

     Procesorul – acesta este componenta principală a telefonului, deci caută un model cât mai rapid 

pentru ca, în timp, pe măsură ce vei instala noi update-uri de software și aplicații, telefonul se va 

mișca mai greu. 

     Cantitatea de memorie RAM – modelele de top din 2017 vin cu 4 GB RAM, dar ș i 3 GB RAM 

sunt suficienți pentru a putea păstra în memorie mai multe aplicaț ii deschise simultan. 

     Dimensiunea stocării interne și posibilitățile de mărire a acesteia – dacă faci multe poze și asculți 

muzică nu cred că îți vor ajunge 16 GB de memorie internă, deci caută un model cu minim 32 GB. 

Ca bonus , ar fi ideal să poți mări capacitatea de stocare cu carduri microsd, deci ține cont că au fost 

anunțate modele care suportă carduri de până la 200 GB, suficienț i pentru majoritatea utilizatorilor. 

     Dimensiunea, tipul și rezoluția ecranului – dimensiunea mare a ecranului face mai ușoară citirea 

textelor, vizualizarea imaginilor și clipurilor. Caută, totuș i, un ecran cu rezolutie minim Full HD (1080 

x 1920 pixeli), dar dacă poți pune mâna pe un ecran QHD (1440 x 2560 px) nu zice nu. 4K este prea 

mult și cam inutil, în același timp, pentru că nu vei putea vedea pixelii ecranului de aproape nici pe 

un ecran Full HD, însă bateria va avea cel mai mult de suferit de la creșterea numărului de pixeli. 

     Capacitatea bateriei – orice telefon inteligent, de top trebuie încărcat zilnic, dar asigură-te că nu va 

trebui să îl încarci în timpul zilei. O baterie de minim 3000 mah este de dorit, însă există ș i modele cu 

acumulatori mai mari, deci dacă pui preț  pe autonomie mergi pe principiul „cu cât mai mare cu atât 

mai bine”. 

     Camera foto – aceasta caracteristică este din 

ce în ce mai importantă, în condițiile în care 

telefoanele mobile au cam înlocuit camerele 

foto compacte. Nu vâna cifre impresionante de 

megapixeli, ci uită-te la dimensiunea fizică a 

senzorului ș i a pixelilor individuali, apertura cât 

mai mică a lentilei (f2.0 sau mai mic), pentru a 

putea realiza fotografii bune, în condiții slabe 

de iluminare.  

     Funcții extra – aici, poți adăuga și tu lucruri 

care ți se par cool, pentru că fără ele, cele mai 

bune telefoane ar fi simple smartphone-uri. Pe 

lista mea se găsește rezistența la praf și apă și 

controlul prin gesturi. 

Î 

 Costache Ionuț-Georgian 

Vreau să știu mai mult IT: Alege-ți 

telefonul potrivit! 



 

 
 
 

impozioane, conferințe, studiu aprofundat… Ce poate fi mai interesant decât să cercetezi ceea ce 

îți place? Un anumit domeniu, o întreprindere, baze teoretice… Astfel îți dezvolți abilitățile de 

comunicare, relaționare, lucru în echipă. 

Pornind de la acest concept, Facultatea de Științe Economice a 

organizat în perioada 6-7 aprilie “Sesiunea Internațională de Comunicări 

Științifice a cercurilor Studențeș ti”. La acest eveniment au participat 

studenți ș i cadre didactice de la universitățile partenere: Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galați; Universitatea ”Petrol-Gaze” din Ploiești; 

Universitatea “Athenaeum”, București; Universitatea din Piteș ti; 

Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova; 

Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova ș i Colegiul 

Economic “Ion Ghica” din Târgoviște. S-au întrecut în prezentări 201 studenți ș i masteranzi, dintre care 153 din 

Târgoviște, 12 din Galați, 17 din Ploiești, 8 din București, 1 din Piteș ti, 7 din Republica Moldova, 3 studenți 

prezenți prin burse ERASMUS ș i 23 de elevi ai Colegiului ”Ion Ghica”.  

Din dorința de a afla așteptările, opiniile și recomandările participanților, am elaborat 2 chestionare. 

Primul a fost completat înainte de simpozion , iar celălalt după finalizarea 

acestuia. Eșantionul a cuprins 30 persoane, tot acesta fiind și numărul de 

chestionare validate. 

În urma interpretării chestionarelor, am constatat că jumătate 

dintre ei erau la prima participare, însă, cealaltă jumătate era familiarizată  

cu astfel de evenimente. Cei mai mulți participanți și-au dorit să se 

dezvolte personal, să capete experiență și să își dezvolte abilitățile de 

comunicare. Doar 25% dintre respondenți au recunoscut că motivu l 

principal pentru care au dorit să participe este obținerea unui premiu. 

 

Deși multe mesaje de încurajare au fost reprezentate de 

interjecțiile “baftă! și succes!”, au fost și incurajări emoționante, spuse 

din suflet, de exemplu: 

 profitați de fiecare ocazie; 

 nu ezitați să fiți studenți; 

 nu renunțați la școală ș i la vise; 

 ai carte, ai parte; 

 participă și implică-te în astfel de activități. 

  

 Deși nu toți au fost premiați, majoritatea se consideră câștigători datorită prezenței ș i experienței 

acumulate.  Referitor la următoarele sesiuni, toți respondenții și-au exprimat dorința de a participa.  

 

Socializând cu participanții, aceștia ne-au comunicat că 

s-au simțit foarte bine la FSE. Deș i emoțiile au fost uriașe, 

organizatorii și studenții-gazdă au reușit să îi facă să se simtă ca 

acasă. Oaspeții ne-au mărturisit că avem un campus universitar 

foarte modern, cald ș i primitor. Domnii profesori sunt serioși, 

hotărâți, foarte bine pregătiți, totodată deschiși ș i foarte amabili.  

 

 

 

 

Sperăm ca în viitor să vorbim despre tine, ca student al  

Facultății de Științe Economice! 

S 

Larisa întreabă... 

 Stîrliciu Larisa Ștefania 
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