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Introducere 

 

Raportul de activitate al Asociației Studențești din cadrul Facultății de Științe ale 

Comunicării a fost realizat în urma unei analizei amănunțite a activității 

asociației din anul universitar 2019-2020.  

 

Acesta cuprinde o prezentare cronologică a proiectelor desfășurate de către Liga 

FSC, dar și obiectivele generale ale asociației, atât în format fizic cât și în 

mediul online. 
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Obiective generale: 

 
• Reprezentarea tuturor studenților din Facultatea de Științe ale 

Comunicării, atât la nivel de facultate și universitate, cât și la nivel local și 

național; 

• Informarea studenților la zi cu toate datele oficiale necesare; 

• Formarea constantă a membrilor organizației prin intermediul sesiunilor 

de formare organizate atât de asociația noastră, cât și de federație sau de 

alte asociații studențești; 

• Menținerea legăturii dintre asociație și studenți, facultate, universitate 

etc; 

• Creșterea vizibilității pe toate planurile (local, național); 

• Realizarea proiectelor și adaptarea acestora la contextul pandemic; 

• Participarea activă la toate evenimentele COSPol și ANOSR; 
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Acțiuni desfășurate în anul universitar 2019-2020: 

 
• 25 septembrie – Prezentarea organizației: prezentarea a avut loc 

imediat după evenimentul de deschidere a noului an universitar. 

Bobocilor li se prezintă istoricul organizației, li se povestește despre 

facultate, campus. 

• 26 septembrie – Welcome to the student’s life: petrecerea de inițiere a 

bobocilor în viața de student. Evenimentul a avut loc în The Social Pub.  

• 1-6 octombrie – Recrutări: studenții au o săptămână la dispoziție să 

completeze formularul și să participe la interviul de aderare la Liga FSC.  

• 3 octombrie – Bobo party: o seară socială organizată pentru boboci 

împreună cu LSFEE, LSFMT și OSTL în Heaven Club pentru a-i ajuta să 

cunoască și studeții altor asociații/facultăți. 

• 30 octombrie – Invocarea Halloween-ului: seară de socializare și 

cunoaștere împreună cu membrii Ligii Studenților de la Facultatea de 

Mecanică. 

• 11-15 noiembrie – 100 de ani de Poli: primirea viitorilor studenți în 

cadrul evenimentelor de tip „Porțile deschise” și participarea la toate 

activitățile de celebrare. 

• 13 noiembrie – Alegerile studenților reprezentanți: au fost organizate 

alegeri pentru ocuparea posturilor de studenți reprezentanți în cadrul 

Consiliului și Senatului Facultății de Științe ale Comunicării, conform 

Regulamentului. 

• 19 noiembrie – Let it rain: seară socială în The Social Pub. 

• 21 noiembrie – Balulu Bobocilor Liga FSC&OSTL: eveniment organizat în 

colaborare cu OSTL, dedicat studenților de anul 1 din cadrul celor două 

facultăți reprezentate de către noi (Faultatea de Științe ale Comunicării 

și Facultatea de Construcții). 
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• 4 decembrie – Christmas Party: seară tematică de Crăciun 

dedicată studenților în The Blend Inn. 

 

 

• 11 decembrie – Charity Pub Quiz: eveniment caritabil de strângere a 

fondurilor pentru un adăpost de animale din Timișoara. Evenimentul s-a 

desfășurat sub forma unui concurs de cultură generală, cu premii oferite 

de gazda La Pisici Cafe. 

• 12 decembrie – Secret Santa: eveniment intern de oferire a cadourilor 

între membrii ligii. 

• 17 decembrie – Colinde: Liga FSC a participat la tradiționalul program de 

colinde dedicat Decanatului și Rectoratului. 

• 20 ianuarie – Adunare Generală: a avut loc în amfiteatrul Ca3 din cadrul 

Facultății de Științe ale Comunicării, urmărind ordinea de zi propusă; 

• 17-24 februarie – Secret Love Box: proiect destinat tuturor studenților 

prin care puteau lăsa bilețele anonime pentru o persoană, urmând ca 

voluntarii Ligii FSC să le împartă. 

• 19-25 februarie – Recrutări: studenții au o săptămână la dispoziție să 

completeze formularul și să participe la interviul de aderare la Liga FSC.  

• 20 februarie – A.L.F.A: proiect de divertisment realizat împreună cu alte 

16 asociații studențești. 

• 11 martie – prezent – mutarea tuturor activităților în mediul online: în 

urma suspendării cursurilor și instaurării carantinei la nivel național, 

toată activitatea Ligii FSC s-a mutat în mediul online. Multe dintre 

proiectele planificate au fost anulate, unele au fost regândite, iar altele 

noi au fost concepute. 

• 24 martie – „De vorbă cu Decanul”: Liga FSC alături de toți studenții 

Facultății de Științe ale Comunicării au fost invitați la prima ediție online 

a discuțiilor periodice alături de Decanul facultății. 
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• 8-22 aprilie – „Studenții sunt aproape de voi”: proiect 

național de sprijin al tuturor cadrelor medicale și al persoanelor ce luptă 

din linia întâi. 

 

 

 

 Pe lângă proiectele menționate anterior, Liga FSC a desfășurat și o serie 

de seri sociale interne, seri de gătit, seri de Zoom.  

 

 De asemenea, Liga FSC a adus contribuții și pe plan extern alături de 

diferiți parteneri: 

• COSPol – implicare activă, monitorizare social media, participare la 

ședințe, transmitere de informații; 

• ANOSR – participarea la Adunarea Generală Extraordinară de la 

Timișoara (14-17.12.2019), participarea la diferite proiecte de tradiție 

(Student Dojo, Next FR (14-17.11.2019), Next PR (5-8.12.2019), Next JR 

(30.07-1.08.2020)), implicarea în campaniile naționale (Nu te izola de 

educație); 

• Participarea la Gale Aniversare – OSTL, LSFMT, A4; 

• Parteneriate și colaborări: Pizzeria Napoleon, The Social Pub, The Blend 

Inn, La Pisici Cafe, Asociația Speranța Animalelor, Craft Brewpub & 

Rooftop; 

 

 

 

 

 

Președinte, 

Maria GALDEA 
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