PLAN DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL
ORGANIZAȚIEI STUDENȚILOR MEDICINIȘTI DIN CLUJ
MANDAT 2017/2018
Principalele obiective pe care mi le propun în calitate de potențial Președinte al Organizației
Studenților Mediciniști pentru anul universitar 2017-2018 sunt următoarele :

1. Îndeplinerea atribuțiilor aferente Președintelui stipulate în Regulamentul Intern al
Organizației Studenților Mediciniști Cap 3.2 Art. 17.

2. Voluntariat

Păstrarea și dezvoltarea structurii actuale a OSM Cluj :
- Dezvoltarea Diviziei de Imagine prin sprijinirea coordonatorului Diviziei în
organizarea de sesiuni de training și facilitarea accesului la traineri externi și
promovarea acestei divizii în cadrul voluntarilor organizației.
- Dezvoltare Divizie de Fundraising în colaborare cu Vicepreședintele Financiar,
prin organizare de traininguri centrate pe dezvoltarea aptitudinilor în fundraising a
voluntariilor proiectelor din cadrul Organizației în parteneriat cu Divizia de
Training și traineri externi axați pe partea de fundraising. Promovarea
formularelor de 2% în cadrul voluntarilor organizației, Campaniilor Donează,
Campaniilor 3S, organizare de campanii pentru medicii rezidenți foști voluntari
OSM Cluj și facilitarea modului de implementare online.
- Dezvoltarea Diviziei de Training prin promovarea și încurajarea voluntarilor în
participarea la sesiunile de educației non-formală precum TNT, TMET atât pe
plan local, național dar și internațional.
- Dezvoltarea Diviziei de Sport pentru voluntarii și coordonatorul sălii de sport în
vederea obținerii calității de voluntari în cadrul OSM Cluj.
- Spirjinirea în colobarere cu Directorul de Proiecte, a coordonatorului Diviziei de
Activități Sociale în vederea organizării “Balul Bobocilor”.
- Dezvoltarea Departamentului Stiințific prin sprijinirea coordonatorilor de cercuri
în desfășurarea activitățiilor.
2. Sprijinirea activității de voluntariat în cadrul OSM Cluj :
- Organizarea împreună cu Consiliul Director Local Training Seminar –
Coordonatori pentru sprijinirea acestora în vederea procesului organizațional.
- Organizarea împreună cu Consiliul Director Local Training Seminar – Voluntari
pentru recrutare de noi membrii și informare în special a studenților anului 1 cu
privire la posibilitățiile de voluntariat în cadrul OSM Cluj.
- Organizarea împreună cu Consiliul Director, Coordonatorii de Cercuri Stiințifice,
Coordonatorii de Proiecte a Târgului de Proiecte și Cercuri Stiințifice pentru a
crește informarea în rândul studenților cu privirea la implicările atât de voluntariat
cât și științifice.
1.

-

Implicare activă împreună cu Consiliul Director și Directorii de Departamente
pentru sprijinirea coordonatorilor de proiect în cadrul activitățiilor desfășurate de
aceștia și acordarea de suport logistic, financiar.
3. Creșterea numărului de activități în cadrul OSM Cluj :
- Colobararea cu organizațiile secților franceză (CMC) și engleză (EMSA) în
vederea promovării proiectelor din cadrul celor 3 organizații si creeare de
parteneriate pentru implicarea voluntarilor..
- Colaborarea Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj și implicarea în
activitățiile deșfășurate pe plan local : Luna Studentului Clujean.
- Încurajarea voluntarilor OSM Cluj în implicarea în proiecte naționale și
internaționale din cadrul FASMR, EMSA, IFMSA.
4. Continuarea implementării contractelor de voluntariat și sprijinul in creerea bazei date
cu voluntarii organizației, activitățiile effectuate, cuantificarea acestora în număr de
ore și obținere de credite ECTS în suplimentul de diploma.
5. Menținerea unei bune relații în colaborare cu Vicepreședintele Relații Externe cu
partenerii externi ai OSM Cluj
- Menținerea colaborării cu partenerii actuali
- Obținere de noi parteneriate în vederea îmbunătățirii oportunitățiilor de
dezvoltare a voluntarilor și implicit a organizației.
- Menținerea unei bune colaborări cu SSCR Cluj pentru eficientizarea și buna
organizare a proiectelor commune.
6. Promovarea activitățiilor OSM Cluj în mediul online : website-ul OSM Cluj, pagina
de Facebook pentru transmiterea informațiilor de interes către toți studenții.
7. Creșterea vizibilității OSM Cluj prin promovarea evenimentelor în presa locală în
parteneriat cu Vicepreședintele Relații Externe.

3. Reprezentare pe plan academic
1. Reprezentarea intereselor studenților în Forurile de Conducere ale Universității si
Facultății.
2. Coloborare cu Vicepreședintele Academic în vederea organizării alegerilor
reprezentanțiilor de serie și de an și realizării echipei de reprezentanți.
3. Coloborare cu Vicepreședintele Academic și reprezentanții în vederea transmiterii
problemelor semnalate de către studenți în forumurile de Conducere ale Universității
si Facultății.
4. Promovarea cât mai eficientă a tuturor aspectelor de interes ale studenților și
oportunității astfel încât informațiile să fie diseminate către toți studenții.
5. Consultarea studenților în vederea solicitării unei opinii asupra aspectelor decizionale.
6. Organizare a doua sesiuni de feedback anuale cu privire la aspecte ce ar putea fi
imbunătățiite și prezentarea rezultatelor acestora în cadrul forumurilor de forumurile
de Conducere ale Universității si Facultății.
7. Menținerea unei comunicări eficiente cu reprezentanții OSS, OSF, EMSA, CMC în
vederea reprezentării studenților în mod unitar.

8. Susținerea colegilor din anul VI și reprezentarea intereselor acestora privind
examenul de licență, examenul de rezidențiat.

4. Plan științific și oportunități :
1. Informarea studenților cu privire la posibilitățile de finanțare pentru participarea
activă în cadrul manifestărilor științifice internaționale.
2. Informare studenților asupra oportunităților de implicare în cercetare, finanțări, burse
Eramus, congrese internaționale, școli de vară.
3. Organizarea Organizarea împreună cu Consiliul Director, Coordonatorii de Cercuri
Stiințifice, Coordonatorii de Proiecte a Târgului de Proiecte și Cercuri Stiințifice
pentru a crește informarea în rândul studenților cu privirea la implicările atât de
voluntariat cât și științifice.
4. Sprijinirea coordonatorilor de Cercuri Stiințifice în vederea asigurării suportului
logistic și ajutor în problemele întâmpinate în vederea organizării manifestărilor
științice.
5. Promovarea activitățiilor Cercurilor Stiințifice prin intermediul website-ul și paginii
de facebook OSM Cluj.

5. Plan social-administrativ

1. Susținerea intereselor studenților în cadrul Forurilor de Conducere ale Universității si
Facultății.
2. Colaborarea cu Vicepreședintele Relații Interne în vederea organizării alegerilor
șefilor de cămin și responsabilizarea acestora.
3. Menținerea unei comunicări eficiente împreună cu Vicepreședintele Relații Interne cu
șefii de cămin privind problemele apărute în cadrul condițiilor de cămin și
comunicarea urgentă a acestora în vederea rezolvării.
4. Comunicarea aspectelor ce țin de condiţiile de viaţă ale studenţilor: cămin,
cantină, bibliotecă și implicare în rezolvarea oricărei probleme apărute.
5. Susținerea Diviziei Tehnice în privința identificarea și soluționarea problemelor
legate de conexiunea la internet.

Cu prietenie,
Anamaria Gîrbovan

