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De 14 ani, ASLS România este unica organizaţie reprezentativă pentru toţi
studenţii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. De 14 ani, am reuşit să concretizăm
anumite dorinţe ale studenţilor, să pastrăm o legătură bună cu secretariatul şi decanatul şi
am încercat să răspundem tuturor cerinţelor studenţilor. Însă rolul meu ca Preşedinte
ASLS va fi să dezvolt la un alt nivel relaţia dintre Facultate , studenţi, secretariat şi nu
numai.
Cu toţii, fiind studenţi am întâmpinat anumite dificultăţi, indiferent dacă au fost
birocratice, academice sau pur şi simplu de ordin social şi mereu am încercat să gasim pe
cineva care să răspundă întrebărilor noastre. Scopul meu principal va fi să dau rezolvare
acestor chestiuni, care deşi pot parea minore afectează studenţii Facultăţii noastre.
Fiind studentul în anul III, şi voluntar ASLS de peste 2 ani, am reuşit să văd care
sunt problemele zilnice cu care se confruntă studenţii, am vorbit cu ei şi am înţeles că
misiunea Asociaţiei trebuie să continue să promoveze şi să apere valorile studenţeşti şi să
ajute la dezvoltarea academică si profesională a acestora.
Voi promova cu tărie valorile ASLS, şi mă voi asigura în continuare ca studenţii
noştri şi voluntarii ASLS să participle la proiectele Facultăţii şi Asociaţiei, să se dezvolte
armonios şi să fie pregătiţi să infrunte cerinţele angajatorilor şi piaţa muncii, prin diverse
programe de training şi intership-uri la prestigioase companii, inclusive şi în mediul
diplomatic.
Voi susţine orice voluntar ASLS care doreşte să concretizeze un proiect, deoarece
consider că fiecare membu trebuie măcar o dată să experimenteze ce înseamnă să
coordonezi o echipa de oameni şi în ce constă organizarea unui proiect, pentru că fiecare
are şansa de a se dezvolta pe acest plan.
De asemenea consider că o parte importantă din echipa este alcătuită de
coordonatori departamentelor ASLS. Pasionat de publicitate, sau poate de marketing,
fiecare coordonator sub atenta mea indrumare va forma oameni profesionisti în cele patru
departamente existente, acesta fiind un adevarat test de pregătire pentru intrarea pe piaţa
muncii, lucru dovedit de foştii membrii care acum ocupa poziţii de conducere în unele
din cele mai căutate companii din România, precum : Oracle, Accenture, HP sau CocaCola.
Factorul de decizie şi cel mai important nucleu al Facultaţii sunt studenţii. Cu toţii
ne lovim zilnic de diverse probleme, sau cel puţin căutăm un raspuns şi nu îl găsim, iar
pentru acest aspect am în plan înfiinţarea unei echipe ce va avea scop reprezentarea

studenţească, care va organiza proiecte şi sesiuni informative despre legislaţia ce priveşte
statutul studentului.
De asemenea în timpul mandatului meu am în plan o listă numeroasă de acţiuni pe
care le voi materializa în cel mai scurt timp posibil:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

în colaborare cu departamentele Facultăţii şi cu mai multe firme voi
încerca să gasesc locuri de practică profesională pentru studenţi
prin intermediul sponsorizărilor voi face accesibil Ghidul Studentului
tuturor studenţilor FLLS
pentru a facilita munca studenţilor de an terminal le voi pune la
dispoziţie un ghid online despre cum se face o lucrare de licenţă
voi organiza periodic întâlniri cu studenţii unde vom putea dezbate
problemele cu care aceştia se confruntă
pe holurile Facultăţii se vor amplasa două INFO-POINTS unde
studenţii vor găsi pliante cu diverse anunţuri ce privesc facultatea, joburile sau evenimente dedicate lor
voi introduce în uz un număr de telefon special, unde studenţii pot apela
pentru diverse informaţii
voi încerca să reduc preţul abonamentul la bibliotecă

În linii mari, consider că acest plan de proiecte va ajuta foarte mult
studenţii Facultăţii de Limbi Străine, iar prin intermediul acestui plan se vor
facilita diverse probleme cu care se confruntă.
ASLS este o asociaţie cu potenţial foarte mare, lucru care se reflectă anual
la recrutări unde vin din ce în ce mai mulţi studenţi care vor să voluntarieze şi să
dezvolte proiecte pentru propria Facultate.
Consider că munca depusă in acesti ani în ASLS şi diversele proiecte pe care leam organizat m-au făcut să înteleg că pot face mai mult pentru colegii mei, pentru
studenţii FLLS. Dorinţa mea de a face schimbări semnificative la nivel de
Asociaţie şi Facultate, entuziasmul şi bucuria de pe chipul studenţilor atunci când
îi pot ajuta să resolve o problemă, mă fac să cred că sunt cea mai potrivită
persoană pentru postul de Preşedinte ASLS.
Cred ca cel mai important lucru este să conştientizăm că “împreună
suntem mai puternici”, şi că putem schimba ceva în bine.

Vă mulţumesc,
Alexandru Streinu

