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Plan managerial Vicepreședinte Relații interne

Societatea Studenților Mediciniști Iași

Crețu Lidia-Mădălina

Mandat 2022-2023

În calitate de candidat la funcția de Vicepreședinte pe Relații interne îmi
propun continuarea muncii colegilor mei din mandatele anterioare și susținerea
acestei societăți în scopul promovării voluntariatului în rândul studenților. Îmi
doresc să fim o societate transparentă, deschisă oricărui student care este
interest de a face voluntariat și de a se implica în proiectele noastre. Cred că este
important să reprezentăm studenții din domeniul sănătății și să promovăm
activitățile pe care le realizăm, astfel încât să creștem notorietatea societații la
nivel local și national.

Este foarte important pentru o societate studențească să aibă un Consiliu
director unit, care să acționeze în beneficiul voluntarilor și al studenților, de
accea îmi doresc să fiu parte a acestei echipe ca și Vicepreședinte pe Relații
interne.

Prin urmare, vă prezint planul meu de acțiune și ideile pe care le am pentru
mandatul 2022-2023 ca și Vicepreședinte pe Realații interne în cadrul SSMI.

1. Management intern

● Responsabilitatea de lider este impusă primar Președintelui, dar fiecare
parte a Consiliului director este responsabil pentru ceea ce se întâmplă în
cadrul societății.

● Realizarea unui process electoral de alegere a Directorilor de
departamente și Divizii și Coordonatorilor de Proiecte: îmi doresc ca
acest proces să fie unul transparent, iar după ce aceștia vor fi aleși să
formăm o echipă unită.



● Crearea unor sesiuni de traing împreună cu Președintele pentru
coordonatorii de proiecte, dar și pentru voluntari. Sesiunile vor fi pe teme
de dezvoltare personală, public speaking și managementul echipei.

● Organizarea unui Teambuilding pentru coordonatorii de
departamente și pentru adjuncții acestora o dată pe semestru, în
scopul formării unei echipe puternice.

● Întocmirea unui calendar de ședințe periodice o dată pe lună cu fiecare
department și divizie și o dată la două luni cu toți coordonatorii de
departamente și divizii, în scopul eficientizării activităților și posibilitatea
de colaborare între departamente.

● Dezvoltarea reprezenării externe a societății alături de
Vicepreședintele pe Relații externe cu scopul de a forma noi
parteneriate și a reînoi cele deja existente.

● Crearea unor instrucțiuni pentru noii cordonatori, astfel încât munca
lor să fie mai ușoară și să nu fie necesar să ia din nou de la capăt, ci să
continue ceea ce colegii lor din celelalte mandate au făcut deja.

● Restructurarea grilei proiectelor și a gestiunii voluntarilor. În orice
societate studențească, voluntarii sunt partea cea mai important, de accea
cred că e important ca ei să se simtă apreciați și să fie gestionați corect.

❖ Voi analiza proiectele din mandatul anterior și voi încerca împreună cu
coordonatorii de departamente să vedem cel mai eficient mod de a
programa proiectele și de a gestiona voluntarii.

❖ Motivarea studenților de a se implica în cât mai multe proiecte și
crearea unor baze de date pentru o mai bună organizare.

● Feedback- Îmi propun încurajarea feedback-ului între membrii echipei,
astfel încât să reușim să învățăm din greșeli și să fim o societate unită.
Vreau să organizez periodic întâlniri cu coordonatorii și să le ofer
oportunitatea de a-și exprima ideile și de a găsi împreună soluții la
problemele care apar.

● Handover- La finalul mandatului îl voi ajuta pe succesorul meu să se
adapteze mai ușor.

2.Management extern

● Crearea de noi parteneriate cu alte asociații studențești cu scopul de a
organiza proiecte multidisciplinare (SSCR,SSSI, SSFI, ASB, AMSFI).
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● Creșterea notorietății societății la nivel local și național pentru a primi
susținere în proiectele pe care le organizăm.

● Invitarea televiziunilor locale la cât mai multe proiecte pentru a promova
proiectele pe care le avem și pentru a reuși să formăm parteneriate și să
fim vizibili în rândul populației.

● Implicarea activă a membrilor societății în delegațiile FASMR la
evenimente naționale și internaționale.

·
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