
 

 

Raport de Activitate al Ligii Studenților din Facultatea de Mecanică din 
Timișoara 

  

În perioada 05.07.2019-14.07.2019, LSFMT alături de celelalte organizații studențești din 
Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică (COSPol), a organizat Forumul 
Organizațiilor Studențești din România (FOSR), eveniment la care au participant membrii 
organizațiilor studențești din toată România. Aceștia s-au adunat la Timișoara pentru a participa 
la diferite sesiuni de formare, dar și la discuții privind reprezentarea studențească. 

În perioada 21.09.2019-28.09.2019, LSFMT în colaborare cu FMT au derulat proiectul 
de reducere a abandonului școlar “Zilele de Acomodare”, prin diferite activități timp de o 
săptămână. În fiecare zi am avut grijă de studenții de anul 1 ai FMT și am făcut diferite activități 
prin care aceștia au intrat în contact încă dinaintea începerii anului universitar, cu mediul de 
învățământ superior. 

 În perioada 28.10.2019-15.11.2019 LSFMT a organizat alegeri pentru posturile de 
studenți reprezentanți în Consiliul Facultății de Mecanică din Timișoara, respectiv în Senatul 
Universității Politehnica Timișoara. 

 În data de 03.12.2019 am organizat Balul Bobocilor FMT ce se desfășoară sub forma 
unui concurs, având multe și diferite probe precum și o probă surpriză care, fată de celelalte, nu 
este prezentată participanților. Participanții sunt studenții de anul 1 ai Facultății de Mecanică, ce 
trec printr-o serie de preselecții și astfel se fac și numerele de perechi, care diferă și ele de la an 
la an. Toate probele sunt susținute în fața unui juriu format exclusiv din profesori ai facultății 
precum și un student, de regulă un fost președinte LSFMT. Acest juriu este cel care deliberează 
și alege cine va fi următorul Mister și următoarea Miss Mecanică. 

 În perioada 16.12.2019-18.12.2019, LSFMT a organizat proiectul “Un dar, un zâmbet de 
Crăciun”, prin care încercăm să ajutăm un caz social strângând atât bani cât și bunuri materiale 
ce sunt destinate cazului social ales. Acestea s-au strâns prin amplasarea unei cutii pentru donații 
în căminul 20C, colindat, dar și prin organizarea unui party caritabil. 

 În perioada 27.02.2020-29.02.2020, LSFMT a organizat un teambuilding pentru noii 
membrii. Timp de două zile, participanții au avut ocazia de a se cunoaște și de a învăța ce 
înseamnă lucrul în echipă. Atât membrii noi cât și cei vechi au participat la diferite activități de 
cunoaștere și lucru în echipă, cât și la sesiuni de formare pe anumite domenii, precum: 
Reprezentarea Studențească, Motivare, Public Speaking, Luarea deciziilor în universități, 
Feedback. 

  



 

 

În data de 19.02.2021, LSFMT a împlinit 30 de ani de când și-a început activitatea în 
domeniul Reprezentării Studențești, așa că, în data de 7 martie 2020 am sărbătorit Aniversarea 
LSFMT, eveniment la care au participat reprezentanți ai conducerii Universității Politehnica 
Timișoara, ai Facultății de Mecanică, dar și ai altor organizații cu, care colaborăm, atât din 
Timișoara, cât și din restul țării. 

 În data de 11.03.2020, datorită contextului pandemic, LSFMT a luat decizia de a 
suspenda orice activitate fizică, acestea mutându-se în mediul online. 

 

Președinte LSFMT, 

Răzvan-Călin DICU 
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