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Planul Opaerațional al Asociației Studenților Mediciniști și Biologi Suceava 

 

Nr. 

crt 

Activitate Perioada Persoana sau structura 

responsabilă 

1. Promovarea și apărarea intereselor sociale, culturale și profesionale ale membrilor ASMBS 

1.1 Organizarea de seminarii, concursuri și dezbateri pe temele de interes ale ASMBS, 

implicând direct membrii 

Permanent VA, VRI 

1.2 Realizarea de parteneriate cu furnizorii de servicii de educație în domeniile de interes 

ale ASMBS 

Permanent VP, Președinte, VRE 

1.3 Promovarea ofertelor de locuri de muncă / stagii de practică / programe de internship După caz VA, VRE, Președinte 

2. Încurajarea valorilor democratice în mediul universitar și în societate 

2.1 Promovarea drepturilor și obligațiilor studenților Permanent VA, VRI 

2.2 Stimularea implicării studenților în structurile de conducere ale FMSB, respectiv USV. Semestrial VA, VRI 

2.3 Organizarea de prelegeri și campanii pentru promovarea valorilor democratice în 

societate și în mediul universitar. 

Semestrial VA, VRI 

2.4 Realizarea de propuneri legislative, în parteneriat cu alte organizații și structuri, menite 

să reprezinte puntul de vedere al membrilor ASMBS în materie de politici sanitare. 

După caz VA, VRI, Președinte 

2.5 Organizarea alegerilor șefilor de an, respectiv a șefilor de semigrupă După caz VA, VRI, Secretar General 

2.6 Participarea, alături de celelalte asociații vizate, la organizarea alegerilor stuudenților 

reprezentanți în structurile de conducere USV 

După caz VA, VRI, Secretar General 

3 Dezvoltarea abilităților sociale, culturale și profesionale ale studenților prin organizarea diferitelor programe, proiecte și 

evenimente. 

3.1 Realizarea de spectacole și alte evenimente cu scop caritabil Anual VP, VRI, Președinte 

3.1 Organizarea deplasărilor cu scop științific și de dezvoltare a abilităților de 

comunicare/muncă în echipă a membrilor ASMBS 

După caz VP, VRE, VA,  

3.2 Organizarea de workshop-uri menite să dezvolte abilitățile sociale, culturale și 

profesionale ale studenților/membrilor ASMBS 

Semestrial VP, VRI, Președinte 

3.3 Organizarea de concursuri cu scopul de a angrena atât profesorii, cât și studenții 

FMSB și premierea performanței și inovației 

Semestrial VA, VP, VRI, Președinte 
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3.4 Realizarea de proiecte care au ca scop dezvoltarea abilităților membrilor 

ASMBS/studenților USV. 

Semestrial VP, VRI, Președinte 

3.5 Promovarea programelor de studii din cadrul FMSB  Anual VA, VRE, VP, Președinte 

4 Colaborarea cu alte organizații și instituții din țară și străinătate 

4.1 Realizarea de parteneriate strategice cu instituții și companii care promovează 

sănătatea 

Permanent VRE, VF, VP, Președinte 

4.2 Obținerea de sponsorizări de la agenți economici locali, naționali și internaționali Permanent VF, VRE, Președinte 

4.3 Realizarea de proiecte comune cu alte organizații și instituții, menite să promoveze 

sănătatea, cercetarea și implicarea activă a studenților în viața publică  

După caz VP, VF, Președinte 

5 Promovarea cercetării ştiinţifice în domeniile de interes ale ASMBS 

5.1 Realizarea de traininguri despre cercetarea științifică, metodologia și tehnicile 

utilizate în cercetarea științifică 

Anual VA, VP, Președinte 

5.2 Oferirea de stimulente financiare/materiale membrilor ASMBS implicați în 

cercetarea științifică 

Anual VA, VF, Președinte 

5.3 Organizarea de campanii de promovare și stimulare a implicării studenților în 

cercetarea științifică 

Anual VA, VP, Președinte 

5.4 Organizarea de congrse și simpozioane pe teme de actualitate din cadrul științelor 

biomedicale. 

Anual VP, VRI, Președinte 

6 Creșterea nivelului de informare sanitară în rândurile studenților și populației generale 

6.1 Organizarea de campanii de promovare a sănătății în școli, cămine de bătrâni, 

orfelinate, creșe, universități și alte locuri publice. 

Anual VP, Președinte 

7 Promovarea și apărarea drepturilor studenților 

7.1 Promovarea drepturilor și obligațiilor studenților prin organizarea de campanii de 

conștientizare în mediul universitar. 

Permanent VA, VP, Președinte 

7.2 Medierea problemelor întâmpinate de către studenți în timpul procesului educațional Permanent VA, VRI, Președinte 

 

Mențiuni: 

Persoanele responsabile vor reliza obiectivele propuse alături de structurile și departamentele pe care le au în subordine. 

Cenzorul/Comisia de Cenzori se va asigura de corectitudinea și respectarea, în proporție de minim 60%, a planului de activități propuse. 
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Dicționar de prescurtări: 

FMSB – Facultatea de Medicină și Științe Biologice 

ASMBS – Asociației Studenților Mediciniști și Biologi Suceava 

USV  –  Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava 

VRI – Vicepreședinte Relații Interne 

VRE – Vicepreședinte Relații Externe 

VA – Vicepreședinte Academic 

VF – Vicepreședinte Financiar 

VP – Vicepreședinte Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte, 

                  Adrian Ștefan Maftean 

 


