Pentru cei interesați,
Mă numesc Baiu Octavian – Ilarian, sunt student în anul 3 la Facultatea de Medicină, specializarea
Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, și prin prezenta
scrisoare doresc să îmi anunț candidatura pentru postul de Vicepreședinte Proiecte OSM (VPP) mandatul
2018-2019.
În decursul primilor 2 ani de facultate am activat în Divizia de Imagine și în proiectul Medical Research
education. De asemenea am fost voluntar la înscrierile pentru admiterea UMF 2016 și 2017 și am
participat la realizarea aspectului vizual al site-ului organizației.
Tot în anul al 2-lea am efectuat un semestru de studiu la Vrije Universiteit Amsterdam în cadrul JPEMS
(Joint Program for European Medical Studies), o mobilitate Erasmus. În continuare, am participat ca și
participant activ la conferința HEART (Healthcare, Education and Research Talks) în 2 ani consecutivi,
2017 și 2018.
În acest an universitar am preluat funcțiile de reprezentant al anului, prin intermediul căreia am
reprezentat interesele colegilor mei în cadrul Consiliului Facultății, și de Coordonator al Proiectului
Medical Research education (MRe). Ca și coordonator Mre am realizat, împreună cu echipa de voluntari,
o bază de date cu proiectele de cercetare în care studenții se pot înscrie ca și voluntari (Advent), pe care
am lansat-o la finalul lunii Aprilie. De asemenea, proiectul a realizat evenimentul Bootcamp, o serie de
training-uri menite să ofere unui student cunoștințele necesare pentru a prezenta o lucrare la un
congres științific.
O ultimă activitate mare a proiectului este formarea echipei de Impact, prin care urmărim cuantificarea
impactului proiectelor OSM. Un prim proiect al cărui impact a fost cercetat este conferința Medici
Pentru Tine, urmând să extindem inițiativa la nivelul celorlalte proiecte OSM. Un ultim lucru pe care mi-l
propun pentru mandatul în curs este extinderea proiectului la nivel național, lucru pe care ni-l
propunem să îl realizăm cu ajutorul tool-kit-urilor de implementare realizate pentru fiecare activitate.
Pentru Mandatul de VPP 2018-2019 îmi propun următoarele lucruri.
În primul rând, îndeplinirea atribuțiilor Vicepreședintelui Proiecte stipulate în Art. 20 din regulamentul
OSM.
În continuare, doresc să implementez inițiativa Impact la nivelul tuturor proiectelor OSM, prin formarea
unei divizii de sine stătătoare construită pe modelul echipei Impact din cadrul MRe. Datele obținute vor
fi folosite pentru întocmirea strategiilor de dezvoltare a proiectelor noastre.
Un alt punct pe care îmi propun să îl implementez este realizarea unei promovări mai eficiente a
activităților proiectelor OSM, după un model testat pe activitățile MRe care să prevină pe de o parte
încărcarea inutilă a grupurilor de Facebook studențești și pe de altă parte să nu afecteze numărul de
participanți la activitățile noastre.

Un ultim obiectiv pe care mi l-am propus este dezvoltarea unei strategii pentru creșterea numărului de
voluntari, pe de o parte în cadrul proiectelor cu număr mic de voluntari, pe de altă parte din partea
specialităților/ anilor de studiu în care numărul voluntarilor este scăzut.
Consider că sunt un candidat potrivit pentru funcția de Vicepreședinte Proiecte întrucât am experiență
în ceea ce privește management-ul unei echipe, am abilități avansate de lucru cu documentele
electronice și cred că împreună putem crește impactul pe care activitățile noastre îl au, nu doar asupra
studenților, dar și asupra societății noastre.
Cu stimă,
Baiu I. Octavian

