Declarație de intenție
Candidatură Președenție ASLS 2012-2013
Numele meu este Gabriela Deleanu, sunt studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine, în anul III, la Filologie Rusă-Engleză. Sunt membru în Asociația Studenților de la
Limbi Străine din toamna anului 2011 și doresc să candidez la președenția ASLS.
De-a lungul celor doi ani am reușit să mă implic în majoritatea proiectelor asociației,
indiferent de caracteristicile lor – proiecte ce țineau de reprezentarea studenților sau de
dezvoltarea personală și profesională a acestora.
Experiență acumulată prin proiecte, participare activă în structuri de reprezentare și la
traininguri ce țin de promovarea drepturilor studenților, toate acestea mă recomandă ca fiind
persoana potrivită pentru a reprezenta studenții și pentru a aduce schimbări benefice în
asociație. Principiile după care mă ghidez sunt: transparență, încredere, comunicare,
disciplină și independență. Consider că cele cinci elemente sunt de bază pentru dezvoltarea
personală a fiecărui om, iar atunci când mai mulți oameni au un scop comun și sunt legați de
aceleași valori, pot crește foarte mult împreună.
În viitor, vreau să dezvolt trei arii în ASLS:
1. Reprezentarea studenților – asociația s-a implicat activ în protejarea drepturilor
studențești; îmi doresc să transmitem din acest spirit și celorlalți studenți (membri
ASLS sau nu) prin: dezbateri publice periodice despre discriminare, drepturi,
evenimente social-politice, promovarea necesității și importanței reprezentanților de
secție, o secțiune de blog a site-ului, săli de curs deschise și seara pentru învățat.
2. Exteriorizare – dat fiind profilul facultății, este imperios necesar să se facă schimburi
de experiență atât intern, cât și internațional, atât pentru membrii ASLS, cât și pentru
studenții care nu sunt membri, prin: parteneriate cu organizații studențești din alte
orașe sau țări, experiențe de genul Youth in action.
3. Practică profesională – întrucât este obligatorie pentru toți studenții, mi-ar plăcea să
fie un punct important și pe CV-ul absolventului FLLS. O astfel de experiență l-ar
putea ajuta pe student să dezvolte competențe transversale prin programe de
internship-uri sau voluntariat, pe care să le folosească ulterior în carieră.
Urmărind direcţiile menţionate mai sus şi rămânând fidelă concepţiilor personale, sunt
convinsă că mandatul meu ca preşedinte ASLS va ajuta la o mai bună colaborare între
membrii asociaţiei şi va ameliora animozităţile dintre studenţi, ASLS și conducerea facultății.
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