STAREA FILIALELOR LSRS | APRILIE 2018
LSRS Austria
In aceasta luna, filiala LSRS Austria a organizat un Movie Night si un LSRS Party pe 20 aprilie. Movie
Night-ul a reprezentant o intalnire informala, pe 12 aprilie, la cinema Artis, iar filmul ales a fost ,,Black
Panther”. Petrecerea organizata pe 20 aprilie a avut ca tema “Hat Party” si a reunit numerosi studenti
romani si internationali din Viena.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Belgia
Membrii departamentului relațiilor de externe Ana, Catalin si Mihaela, alături de Otilia au participat pe
4 aprilie la întâlnirea aniversara a celor de la myGRASP. In cadrul acestei intalniri s-a discutat despre
proiectul “ Cariera pentru o zi”, iar intr-o intalnire ulterioara s-a discutat si un parteneriat in vederea
unei colaborari de lunga durata.
Pe 10 aprilie, colegele noastre Adina și Mihaela s-au intalnit cu Carmen Ducaru si Pompiliu
Constantinescu de la Institutul Cultural Roman din Belgia. Au discutat despre evoluția, proiectele si
ideile Ligii si a Institutului Cultural Roman si despre o posibila colaborare cu liga.
Pe 19 aprilie am participat la conferinta “Transferuri identitare in operele literare ale scriitorilor romani
din secolul XIX’’. Aceasta face parte din conferintele organizate, in cadrul serbării a 100 de ani de la
Marea Unire, de doamna profesor universitar în cadrul ULB, Cristina-Alice Toma. Evenimentul a fost
animat de Doamna profesor Mirela Ocinic de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Prezentarea a
fost acompaniata de lectura unor poezii iar apoi a avut loc o dezbatere intre domnul Gheorghe C.
Socaciu, doctorant in Literatura Franceza la Universitatea Rice, Houston, din Statele Unite, si doamna
Tatiana Benchea, psihanalista si poeta, despre cartea de poezii a acestei doamne. Poza:
https://bit.ly/2KFzfNP
Pe 21 aprilie a avut loc o intalnire cu Bogdan Ceobanu, policy officer la Comisia Europeana in
domeniul startups si inovare. Impreuna vom organiza workshop-uri pentru studenti.
Pe plan intern, proiectul 'Sa ne cunoastem colegii' este in desfasurare. Lunar se constituie aleatoriu
grupe de 4 persoane. Timp de o luna trebuie sa se intalneasca cel putin o data si sa se cunoasca mai
bine. De asemenea, fiecare departament are ca sarcina sa faca o poza de grup si sa isi descrie
departamentul in cateva cuvinte. Acestea le vom publica pe blog incepand cu luna viitoare.
Saptamanal postam pe blogul filialei cate un articol dedicat viitorilor studenti in Belgia. Aceste articole
vor constitui mai apoi Ghidul Studentului Roman in Belgia.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog
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LSRS China
Pe parcursul lunii aprilie 2018, echipa LSRS China a finalizat cu succes procesul de restructurare
internă. În data de 17 aprilie 2018, o parte dintre voluntari au luat parte la un training/consultanță online de marketing, organizat în parteneriat cu o întreprindere privată din Cluj-Napoca, pentru a începe
inițierea responsabililor care se vor ocupa de actualizarea website-ului filialei și de reactivarea
newsletter-ului.
De asemenea,voluntarii au dat startul activităților dedicate mediului off-line. În 26 aprilie 2018, în
cadrul prestigioasei Universități Tsinghua din Beijing, LSRS China a organizat un seminar public despre
modalități de construire a unei comunități, având ca bază experiența organizațională din 2011 și până
în prezent. La acest eveniment au participat 22 de persoane, voluntari LSRS, studenți români și
respectiv studenți internaționali. O retrospectiva a acestui eveniment poate fi găsită aici:
https://bit.ly/2I1Pk2H
Concomitent, LSRS China a finalizat prima etapă de recrutări ale proiectului SMART Internship în
filiale, trimițând astfel doi stagiari, studenți români, pentru următoarea perioadă, la Consulatul General
al României la Shanghai.
În data de 28 aprilie 2018, tot la Shanghai, voluntarii LSRS China au organizat o seară de socializare
sub egida genericului Meet the team, la care au luat parte nu doar actuali voluntari, ci și o parte dintre
alumnii filialei, respectiv simpatizanți și prieteni.
Tot în această lună, voluntarii filialei au terminat de reactualizat Ghidul studentului român din China în
proporție de 70%, urmând să aibă loc o rundă de consultări în ceea ce privește lansarea acestuia în
viitorul apropiat.
Nu în ultimul rând, având în vedere sezonul festivalurilor culturale, echipa LSRS a început să ofere
sprijin în sensul organizării standurilor României. Prin urmare, în data de 12 mai 2018, echipa se
anunță a fi prezentă în campusul Universității Tsinghua, ca mai apoi să se reîntâlnească la
Universitatea de Limbă și Cultură din capitala chineză.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Blog

LSRS Franța
In luna aprilie, filiala Franta a organizat sedinte interne, s-au ocupat cu actualizarea Ghidului
studentului roman in Franta, pregatirea unui team building dupa sesiune (prima jumatate a lunii mai)
si s-au inceput cateva discutii despre realizarea unui parteneriat LSRS Franta-Atlassib.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Blog
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LSRS Germania
Proiectele filialei Germania care s-au desfasurat in luna aprilie sunt: Instagram Takeover, Postere in
Universitati si Articole despre destintatii de studiu.
Instagram Takeover: In urma lansarii paginii de Instagram a filialei, voluntarii au inceput acest proiect
prin realizarea unor insta-story-uri si prezentarea vietii de student in Germania. La acest proiect au
participat 3 voluntari, sunt inscrisi inca 3, ce urmeaza sa participe (impact: a crescut numarul de
followeri de la 0 la 71).
Postere in Universitati: Filiala va afisa postere de recrutare in diferitele universitati din Germania,
pentru a recruta noi voluntari si a mari echipa filialei. https://bit.ly/2I3tszW
Articole despre destinatii de studiu: Avem 3 articole scrise luna asta si postate pe blog despre diferite
destinatii de studiu din Germania.
Mentorat: In luna aprilie, voluntarii nostri au mentorat peste 6 participanti, elevi sau studenti din
Romania, interesati de continuarea studiilor in Germania.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog

LSRS Italia
Filiala LSRS Italia nu a organizat evenimente luna Aprilie. Proiectele desfasurate luna aceasta au fost:
finalizarea contractelor de parteneriat cu LibroM si Digi, completarea "Ghidului Studentului", finalizarea
cautarilor in legatura cu inscrierea filialei ca ONG in Italia. Vom organiza un meet LSRS in curand si
am inceput campania de recrutare cu specific primavaratic, dar in scurt timp vom publica un afis de
recrutare specificand departamentul Relatii Externe.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram

LSRS Olanda
In ultima luna, filiala nu a avut niciun eveniment propriu, insa s-a pregatit intens pentru evenimentele
din luna mai. Totusi, in filiala Olanda in luna aprilie a debutat seria de vloguri LSRS Olanda ce arata in
format
video,
viata
unui
student
in
Olanda.
Primele
doua
sunt
aici:
https://www.youtube.com/watch?v=jfLalRZjzxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nK0Ra4m_S1s&t=2s
Proiectele din ultima luna au avut impact in mediul online, atragand numeroase reactii pozitive in ceea
ce priveste continutul video.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Instagram | Blog
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LSRS Portugalia
În aceasta lună un nou voluntar s-a alăturat filialei și am început să lucrăm la trei proiecte principale:
Blogul LSRS Portugalia, Ghidul studentului român în Portugalia și "Fala portugues?" - un mic ghid de
conversație român-portughez. Voluntarii s-au implicat în cadrul proiectelor având diverse task-uri de
îndeplinit, dar și libertatea de a propune noi idei/sugestii de îmbunătățiri.
Urmăriți-ne aici: Facebook

LSRS Spania
Luna aceasta am participat la întâlnirea cu doamna ministru pentru Relatia cu Romanii de
Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, la Ambasada României din Madrid. Urmează să avem o întâlnire
cu grupul Nepsis Spania, să organizăm proiectul câștigat, să lansăm campanie de recrutare pentru
filială.
Urmăriți-ne aici: Facebook | Blog

LSRS SUA
Book presentation: Transnational Narratives in Englishes of Exile (eds: Catalina Florescu and Shengmei Ma, Lexington Books, 2017), explores identities, gender, nostalgia, „Englishes” of authors
worldwide. Prezentarea a fost tinuta de catre Dr.Catalina Florescu, Pace U, Dr. Sabina DragaUniversitatea din Bucuresti si Dr. Maria Hadjipolicarpou, CUNY.
La acest eveniment au fost intre 20-30 de participanti si 3 membri LSRS. Evenimentul a atras tineri
romani, dar si straini pasionati de literatura si cultura, pe langa profesori si specialisti romani.
Urmăriți-ne aici: Facebook

Pentru mai multe informații despre activitatea filialelor LSRS, puteți să ne contactați la df@lsrs.ro.
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de
dialog și acțiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de
valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.
LSRS este o organizație neguvernamentală, apolitică și echidistantă.
Reproducerea parțială sau integrală a acestor informații este permisă numai cu indicarea sursei.
©2018 – Liga Studenților Români din Străinătate. Toate drepturile rezervate.
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