
Raport “AIESEC în Brașov” privind respectarea prevederilor  

“Codului privind drepturile şi obligaţiile studenţilor”, 

 pentru anul universitar 2015-2016 

 

Biroul Executiv din cadrul Asociației Studențești AIESEC în Brașov, împreună cu membrii 

acesteia, și-au derulat activitățile și evenimentele respectând normele din cadrul Drepturilor și Obligațiilor 

Studenților Universității “Transilvania” Brașov, pentru anul universitar 2015-2016. 

Pentru a enunța câteva puncte specifice;  

 

 Asociația noastră a avut și are dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte 

pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități 

prestabilite; toate acestea respectând curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar precum și 

integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituțiile de 

învățământ superior 

 Intenția de a coopera cu Instituțiile de învățământ superior a fost mereu bine primită și realizată cu 

succes. 

 Nu am luat parte, susținut și început nici o propagandă politică, nici o formă de discriminare 

individuală sau de grup. De asemenea nu am prezentat în nici un moment un limbaj și 

comportament neadecvat mediului universitar . Viziunea și valorile globale pe care le susținem nu 

permit astfel de comportamente în cadrul organizației. 

 Am utilizat în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile 

primite; 

 Am accesat și beneficiat de fondurile oferite de Universitate din cadrul proiectului “Împreună 

pentru Universitate”. Toate acestea respectând birocrația de rigoare, regulile de participare și 

bugetul prestabilit. 

 

Un punct de vedere final, AIESEC și-a continuat al 22-lea an de existență în cadrul Universității 

“Transilvania” din Brașov, activând și respectând principiile de colaborare din cadrul Cartei Universității, 

și anume: 

a. Respectul reciproc;  

b. Comunicarea deschisă şi periodică;  

c. Parteneriatul bazat pe încredere şi bune intenţii;  

d. Transparenţa deciziilor;  

e. Dezbaterea constructivă a divergenţelor de opinie;  

f. Protejarea reciprocă a imaginii partenerilor;  

g. Caracterul apolitic;  

h. Egalitatea de şanse şi nediscriminare. 

 

Președinte AIESEC în Brașov 

Șchiopu Alexandru-Tudor  
 

 

 

 


