
 

                                                   

 

 

 

Raport “AIESEC în Brașov” privind respectarea prevederilor 

“Codului privind drepturile şi obligaţiile studenţilor” , pentru 

perioada 01.01.2018 – 31.01.2019 

 

Biroul Executiv din cadrul Asociației Studențești AIESEC în Brașov, împreună cu membrii acesteia, și-au 

derulat activitățile și evenimentele respectând normele din cadrul Drepturilor și Obligațiilor Studenților 

Universității “Transilvania” Brașov. 

Pentru a enunța câteva puncte specifice:  

 Asociația noastră a avut și are dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru 

studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite; toate 

acestea respectând curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar precum și integritatea și buna 

funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ superior. 

 Intenția de a coopera cu Instituțiile de învățământ superior a fost mereu bine primită și realizată cu succes.  

 Nu am luat parte, susținut și început nici o propagandă politică, nici o formă de discriminare individuală 

sau de grup. De asemenea nu am prezentat în nici un moment un limbaj și comportament neadecvat 

mediului universitar . Viziunea și valorile globale pe care le susținem nu permit astfel de comportamente în 

cadrul organizației.  

 Am utilizat în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite.  

 Am accesat și beneficiat de fondurile oferite de Universitate din cadrul proiectului “Împreună pentru 

Universitate”.  

Toate acestea respectând birocrația de rigoare, regulile de participare și bugetul prestabilit.  

 

Un punct de vedere final, AIESEC și-a continuat al 24-lea an de existență în cadrul Universității 

“Transilvania” din Brașov, activând și respectând principiile de colaborare din cadrul Cartei Universității, 

și anume:  

 

 

 



 

 

a. Respectul reciproc;  

b. Comunicarea deschisă şi periodică;  

c. Parteneriatul bazat pe încredere şi bune intenţii;  

d. Transparenţa deciziilor;  

e. Dezbaterea constructivă a divergenţelor de opinie;  

f. Protejarea reciprocă a imaginii partenerilor;  

g. Caracterul apolitic;  

h. Egalitatea de şanse şi nediscriminare. 

 

 

Activitatile organizatiei din decursul anului conform planificarii sunt urmatoarele: 

 

1. Proiectul TRY – „Teaching Romanian Youth”  

Scopul acestui proiect este de a dezvolta cunostiintele limbilor straine a liceenilor si persoanelor interesate 

de acest lucru, prin intermediul profesorilor internationali veniti in cadrul proiectului. 

Editia 1: Martie – Mai – 1 Profesor international care a predat limba Engleza, pentru un numar de 25 de participanti. 

Editia 2: Octombrie – Decembrie – 4 Profesori internationali care predau urmatoarele limbi straine: Engleza, 

Spaniola, Franceza si Italiana, pentru un numar de 70 de participanti. 

 

2. Proiectul Discover Schools 

Acest proiect este unul umbrela care este compus din mai multe proiecte sociale, acestea fiind: „Discover 

Schools Brasov”, „Discover Schools Covasna”, „Discover Schools Rasnov”,  „Discover Camps”, 

„Discover Community”. 

Toate aceste proiecte au in comun faptul ca voluntarii internationali care participa in aceste proiecte, pe o 

perioada de 6 saptamani reusesc sa aduca un impact comunitatii locale din Brasov si la randul lor sa duca 

acasa o parte din cultura Romaniei, sesiunil din cadrul proiectului fiind livrate in limba engleza, elevilor 

din clasele 1 – 8, având ca teme Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Agenda ONU. 

 

 

 

 



 

 

Proiectele au avut urmatoarea perioada de desfasurare: 

 „Discover Schools Brasov”: 28 Mai – 10 iulie 

 „Discover Schools Rasnov”: 28 Mai – 10 Iulie 

 „Discover Schools Covasna”: 25 Iunie – 7 August 

 „Discover Camps”: 16 Iulie – 28 August 

 „Discover Community”: 14 August – 1 Octombrie 

Iar proiectele care urmeaza sa inceapa, sunt urmatoarele: 

 „Discover Schools Covasna”: 17 Decembrie 2018 – 31 Ianuarie 2019 

 „Discover Schools Brasov”: 7 Ianuarie 2019 – 18 Februarie 2019 

 „Discover Schools Rasnov”: 7 Ianuarie 2019 – 18 Februarie 2019  

Aceste proiecte au adus un impact in randul a aproximativ 600 de participanti din scolile din Braso, 

Rasnov, judetul Covasna, tabere din judetul Brasov si zone defavorizate din judetul Brasov si Covasna, 

unde s-au desfasurat proiectele mai sus mentionate si un numar de 88 de voluntari internationali implicati 

in proiect. 

 

3. Proiectul BeCome Acadamy 

Acest proiect are ca scop interactiunea intre studentii Universitatii Transilvania si companiile din Brasov 

care sunt doritoarea de a se implica in acest proiect, cat si companiile partenere ale organizatiei.  

Iar pe o perioada de 6 saptamani, studentii reusesc sa inteleaga ce inseamna sa te implici si sa lucrezi in 

diferitele domenii de activitate pe care acestia le studiaza in cadrul facultatiilor la care sunt. Dupa aceasta 

perioada practica de 6 saptamani, studentii au ocazia sa isi prezinte proiectul final la care au lucrat cu 

ajutorul companiilor si mentorilor prezenti in acesti domeniu, care au ca scop dezvoltarea studentiilor pe 

parte personala. 

Editia 1: 23 Aprilie – 5 iunie 

Editia 2: 3 Noiembrie – 18 Decembrie 

Aceste doua editii de proiect au reusit sa aduca un impact asupra aproximativ 100 de studenti participanti 

si 10 companii partenere implicate. 

 

 

 

 



 

 

4. Produsul de outgoing Global Entrepreneurs & Talent  

Acest produs se adreseaza studentilor si tinerilor din Brasov care sunt interesati sa plece in una dintre cele 

120 de tari in care exista locale AIESEC pentru a avea parte de o experienta de internship intr-o companie 

multinationala pe o perioada de 3 luni – 12 luni sau stagii de practica in IMM-uri/Start-up-uri pe o 

perioada de 6 saptamani – 12 saptamani. 

In acest an un numar de 10 tineri au avut parte de o experienta internationala prin intermediul AIESEC cat 

si prin intermediul colaborarii pe care o avem cu biroul Erasmus din cadrul Universitatii. 

 

5. Produsul de incoming Global Entrepreneurs & Talent  

Acest produs se adreseaza studentior si tinerilor din alte tari care sunt dornici sa vin in Brasov pentru a 

avea o experienta de internship intr-o companie multinationala pe o perioada de 3 luni – 12 luni sau stagii 

de practica in IMM-uri/Start-up-uri pe o perioada de 6 saptamani – 12 saptamani, astfel fiind posibila o 

colaborare cu firmele din Brasov. 

In acest an un numar de 7 tineri au avut parte de o experienta in Brasov prin intermediul acestui produs. 

 

Pe langa toate activitatile si proiectele mentionate, pe care le-am derulat in decursul anului, doresc sa 

mentionez ca in fiecare saptamana, marti de la ora 20:00 au loc intalnirile saptamanale cu toti membrii 

organizatiei, in sediul cu adresa Str. Memorandului, nr. 32, caminul 8, etajul 2. 

 

Pentru mai multe informatii va stau oricand la dispozitie. Ma puteti contacta la adresa de e-mail 

dumacmonicadoris@gmail.com sau la numarul de telefon +40735855820. 

 

Dumac Monica Doris 

Presedinte AIESEC in Brasov – 2018 – 2019  
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