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PLAN MANAGERIAL pentru poziția de Vicepreședinte pe Relații Externe al

Societății Studenților Mediciniști din Iași

Mandat 2021 – 2022

Strugariu Alexandra – Ionela

În calitate de candidat pentru funcția de Vicepreședinte Relații Externe, îmi propun următoarele

obiective:

∙ voi susține și continua promovarea Societății Studenților Mediciniști din Iași printre studenții
Universității astfel încât fiecare dintre ei să îi înțeleagă obiectivele și să se poată implica în acele

proiecte  care vor contribui cel mai mult la dezvoltarea personală;

∙ voi menține o permanentă relație de colaborare cu structura academică a Universității, atât în ceea ce

privește proiectele desfășurate de Societatea noastră, cât și cele inițiate de conducerea Universității;

∙ voi continua colaborarea deosebit de importantă cu celelalte asociații studențești din cadrul

Universității;

∙ voi promova activitățile cele mai importante ale SSMI în rândul studenților altor facultăți, printr-o

strânsă colaborare cu celelalte societăți din cadrul FONTIS (Federația Organizațiilor Non-guvernamentale
din Iași) și ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România);

∙ voi menține relațiile de colaborare pe care Societatea le-a dezvoltat cu partenerii locali; fiecare ocazie

va reprezenta o nouă oportunitate pentru a fructifica parteneriatele deja existente și de a crea noi relații
și posibilități de dezvoltare;

∙ voi promova proiectele Societății în mass-media prin comunicate de presă, pe site-ul Universității prin

articole dedicate activității desfășurate și pe paginile de Facebook și Instagram în colaborare cu Divizia
de PR și Marketing;

∙ voi integra studenții de la secțiile de limbă engleză și franceză în cât mai multe activități extra

curriculare;

∙ voi asigura o promovare specifică împreună cu Divizia de PR și Marketing pentru Congresul

Internațional pentru Studenți și Tineri Medici “Congressis 2022” și voi colabora cu Divizia de

Fundraising  pentru a atrage numeroși sponsori;

∙ voi alinia viziunea Societății Studenților Mediciniști Iași cu cea a Federației Asociațiilor Studenților în

Medicină din România (FASMR) și cu cea a Federației Internaționale a Asociațiilor Studenților în
Medicină (IFMSA), prin integrarea proiectelor noastre la cele deja existente pe plan național și
internațional;
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∙ voi colabora într-o manieră excelentă cu ceilalți membri ai viitorului Consiliu Director pentru a crea o

atmosferă de unitate în luarea deciziilor.

În încheiere, îmi doresc să obțin votul de încredere în cadrul Adunării Generale, astfel încât să pot pune

în aplicare toate obiectivele menționate anterior și să reușesc să conduc activitatea Societății pe o

rampă ascendentă și fericită.

Cu deosebită considerație,

Strugariu Alexandra - Ionela


