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Dragă bobocel,

     Deși într-un context atipic, dăm împreună startul uneia dintre cele
mai frumoase perioade din viața ta: studenția. Indiferent de modul în
care aceasta se desfășoară, online sau fizic, vom face tot posibilul ca ea
să fie cât mai colorată și plină de experiențe de care să-ți amintești cu
drag peste ani și ani.
      Acum poate că te întrebi cine suntem noi și cum putem ajuta un
proaspăt student abia ieșit de pe băncile liceului să descopere Clujul,
locul care devine "acasă" după prima noapte la cămin sau după prima
ieșire cu noii tăi prieteni... Ei bine, noi suntem Societatea Studenților
Europeniști, o organizație studențească cu “sânge albastru” care
acționează sub auspiciile Facultății de Studii Europene și care are rolul
de a-ți reprezenta interesele academice și de a te introduce în lumea
studenției prin training-uri, activități și proiecte cu caracter
educațional.
       În ciuda faptului că poate lucrurile nu stau așa cum ți-ai imaginat,
iar normalitatea a căpătat în ultima perioadă valențe diferite, suntem
aici să menținem împreună farmecul experienței unice de student și
să-ți reamintim că visele pot deveni realitate chiar și pe ZOOM atunci
când ai alături de tine o echipă care gândește albastru. 
      Întrucât știm că începutul fiecărei noi etape aduce cu sine atât
entuziasm și curiozitate, cât și emoții și teama de necunoscut, te
încurajăm să ieși din zona ta de confort și să descoperi oportunitățile și
amintirile ce nu stau la mai mult de un pas sau un link distanță de
tine.
   Așadar, te invităm să înveți, să experimentezi și să descoperi acest
ghid făcut special pentru tine și, nu uita, #ittakesateamtobuildadream!

Cu prietenie,

Echipa SSE



Cuvântul conducerii

    Vă felicit pentru alegerea Facultății de Studii Europene și pentru că ne-ați
încredințat responsabilitatea de a vă oferi un parcurs academic inovativ la singura
facultate de profil din Europa! Este exact pasul pe care l-am făcut și eu cu (tot mai)
mulți ani în urmă și, deoarece pentru mine s-a dovedit a fi una dintre cele mai
inspirate alegeri făcute în viață, reiterate la master, apoi la doctorat și apoi în carieră,
pot să vă împărtășesc cu încredere câteva gânduri filtrate prin intermediul
parcursului meu la FSE.
    Să fii „boboc” este oarecum diferit acum, pentru că multe dintre experiențele care
fac din studenție probabil cea mai frumoasă perioadă a vieții fie lipsesc, fie s-au
schimbat în perioada pe care o traversăm. Însă, pe lângă capacitatea noastră,
profesori și studenți, de a ne adapta rapid și de a găsi noi modalități de a ne gestiona
parcursul academic, cred că situația actuală este un prilej de a prețui solidaritatea și
înțelegerea care ne vor ajuta să mergem mai departe și, de îndată ce este posibil, să
reluăm tot ce ni se părea normal odinioară, doar că mai responsabili și mai puternici.
    A studia la FSE înseamnă a alege o educație diferită de tot ce ați experimentat până
acum. În comunitatea noastră, aportul studenților la cursuri și seminare, caracterul
multidisciplinar al programei și accentul pus pe abilități practice (comunicare,
negociere, proiecte, problem-solving) sunt principii de la care nu ne abatem atunci
când construim pregătirea voastră. Rolul nostru în societate se regăsește în
parteneriatele cu finalitate practică încheiate cu instituții europene, administrația
publică, firme de consultanță, companii multinaționale și, nu în ultimul rând, ONG-
uri care sprijină cauze regăsite pe agenda europeană, pe care, de altfel, trebuie să o
gestionăm împreună. La FSE găsiți proiecte cu finanțare europeană menite să vă
faciliteze apropierea de carierele pe care le doriți, precum și unele care vă permit să
experimentați studiile în străinătate (avem o rețea de 120 de parteneri Erasmus și
două proiecte de diplomă multiplă Erasmus Mundus), interculturalitatea (mai mult de
20% din cei 1500 de studenți FSE sunt străini!) și să dialogați cu actori din medii
relevante pentru studiile voastre - diplomați, decidenți politici, manageri etc.
    Iată doar un „preview” a ce înseamnă să faci parte din comunitatea FSE, care sper
să nu vă răpească din bucuria de a explora și, mai ales, de a găsi ce vă place și ce vă va
ghida într-un viitor pe care nu avem motive să-l vedem decât ca excelent, plin de
realizări. Este ceea ce vă doresc și vă invit să lucrăm împreună pentru a dezvolta acele
atuuri care vor pregăti lucrurile frumoase care vă așteaptă!

Dragi studenti,,

Conf. univ. dr. 
Adrian-Gabriel Corpădean

Decanul 
Facultății de Studii Europene

,



Conf. dr. Adrian Corpădean 

Conf. dr. Antoanela-Paula  

Muresan,

Conf. dr. Laura-Maria 

Herta,

Lect. dr. Mihaela-Adriana

Oprescu

Conducerea
Facultății de Studii Europene

Decanul 
Facultății de Studii Europene

Prodecanul 
Facultății de Studii Europene

Prodecanul 
Facultății de Studii Europene

Prodecanul 
Facultății de Studii Europene

adrian.corpadean@ubbcluj.ro
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Departamente

Departamentul 
Studii Europene și Guvernanță

Departamentul
Relații Internaționale și Studii Germane

Director departament:
Conf. Dr. Nicoleta

Racolța-Paina 

Director departament:
Conf. Dr. Ana

Pantea

nicoleta.paina@ubbcluj.ro

ana.pantea@ubbcluj.ro



Consiliul facultătii,
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Consiliul 

studentilor FSE,

Senator:
Tudor Dan

Cancelar &
Reprezentant RISE

Engleză:
Adela Cosgarea

Reprezentant
RISE Română:
Ovidiu Bădoiu

Reprezentant
RISE Germană:

Paul Lung

Reprezentant
MANAGEMENT:

Ion Midrigan

Reprezentant
ONG:

Regina
Mogorean



Secretariat
Programul cu publicul:

L-V: 9:00-12:00
Strada Emmanuel de Martonne, nr. 1

Secretar șef: Iulia Crișan
Telefon: 0264-593971

E-mail: 
iulia.crisan@ubbcluj.ro

Pentru mai multe detalii, te îndemnăm să
consulți site-ul Facultății de Studii Europene



 Senatul UBB reprezintă comunitatea universitară și
constituie cel mai înalt for de deliberare și de decizie de la
nivelul Universității. Printre rolurile Senatului se numără
validarea deciziilor Consiliului de Administrație, verificarea
activității Consiliului de Administrație și propunerea și
modificarea de regulamente. 
 Senatul este alcătuit din 105 membrii, dintre care: 78 cadre
didactice (75%) și 27 (25%) studenți reprezentanți. 
 Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Senatului UBB.

Structura UBB

 Universitatea ”Babeș Bolyai” funcționează printr-o organigramă
complexă, bazată pe Carta Universitară. Deoarece știm că prea
multă informație poate fi copleșitoare, în special în primele zile, îți
prezentăm instituțiile cele mai importante ale UBB și cu cel mai
mare impact asupra ta, ca student:

Senat



CA (Consiliul de Administrație)

 Consiliul de Administraţie al UBB este structura universitară care
asigură conducerea şi administrarea operativă a universităţii şi
aplică deciziile Senatului universitar.
 Consiliul de Administraţie este constituit din rector, prorectori,
decani, directorul general adminsitrativ şi prefectul studenţilor.
 La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi,
fără drept de vot, preşedintele şi vicepreşedinţii Senatului UBB. La
lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane,
conform prevederilor Cartei UBB, precum şi pe bază de invitaţie
adresată de rectorat din oficiu sau la cererea persoanei care justifică
un interes legitim.

Rectorat:
Rector UBB: Prof. univ. Dr. Daniel David
E-mail: rector@ubbcluj.ro 
Pro-rectori:
Prof. univ. Dr. Corin Braga
Prof. univ. Dr. Dan Lazăr
Prof. univ. Dr. Bálint Marko
Conf. univ. Dr. Alexandra Muțiu
Prof. univ. Dr. Adrian Petrușel
Conf. univ. Dr. Mihai Pușcaș
Prof. univ. Dr. Călin Rus
Conf. univ. Dr. Christian Săcărea
Conf. univ. Dr. Soos Anna



Consiliul Studenților din Universitatea
Babeș Bolyai (CSUBB):

Alcătuit din studenți reprezentanți, CSUBB reprezintă
intereselor studenților de la fiecare dintre cele 21 de
facultăți din cadrul UBB. Îți recomandăm să urmărești
paginile CSUBB pentru a fi constant informat despre
drepturile și responsabilitățile tale.

Site: http://www.csubb.ro/
E-mail: contactcsubb@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/csubb.ro 
Instagram: @csubb

http://www.csubb.ro/
https://www.facebook.com/csubb.ro


Bursă de performanță & merit = o sumă de bani care ți
se direcționează lunar pe baza rezultatelor academice
deosebite obținute;
Bursă socială = o sumă de bani acordată pentru
susținerea studenților cu venituri reduse sau alte
elemente de stabilire a dreptului la bursă socială; se
cumulează cu celelalte tipuri de burse;
Cancelar = reprezentantul studenților în Biroul
Consiliului Facultății, ales pe o perioadă de doi ani;
Cancelar FSE: Cosgarea Adela;
Curs = prezentare a teoriei în care constă materia, o dată
pe săptămână, cu participarea tuturor studenților de la
specializarea respectivă; participarea la cursuri nu este
obligatorie;
Facultativ = materie extra, pe care alegi să o faci, dar care
nu îți afectează parcursul academic - locul la buget, bursa
sau numărul de credite;

Dicționar de student

Ce? Cum? Unde? Cine?
   Am trecut și noi prin confuzia din primele săptămâni de studenție,
iar de aceea am alcătuit un mic dicționar, care să te ajute cu noțiunile
de bază ale studenției!



Integralist = s-ar crede că este doar un mit, însă așa i se spune
studentului care trece în următorul an universitar fără nicio restanță;
Mărire = în fericitul caz în care reușești să promovezi examenul, dar
totuși nu ești mulțumit de performanța ta și simți că se poate și mai
bine, ai șansa de a da din nou examenul în sesiunea de restanțe și
măriri; stai liniștit, joci la sigur: nota cea mai mare rămâne cea
oficială;
Opțional = materie pentru care optezi prin selectarea variantei care te
interesează cel mai mult dintr-un coș de subiecte propuse de facultate;
Organizație studențească = un ONG care funcționează pe bază de
voluntariat, cu scopul de a susține mișcarea studențească și de a aduce
studenții împreună pentru dezvoltarea comunității academice;
Practică = facultatea îți solicită dovada realizării a 90 ore de practică
într-un mediu specific și relevant domeniului de studiu;
Regia de cămin = nu e vorba de niciun film, doar de taxa pe care
trebuie să o achiți lunar pentru locul obținut la cămin:
Restanță = spus și ”cea-a-cărui-nume-nu-trebuie-rostit” sau ”nimeni
nu scapă”, restanța reprezintă nepromovarea unui examen; fiecare
sesiune de examene este urmată de o sesiune de restanțe și măriri, în
care ți se acordă o a doua șansă; în cazul în care nu promovezi
examenul nici în sesiunea de restanțe, vei duce nefericirea cu tine în
următorul an universitar și vei da din nou acel examen; de la a treia
re-examinare, vei fi nevoit să plătești 
Seminar = o prelungire și aprofundare a materiei predate la cursuri,
prin aplicații practice și dezbateri; același seminar este ținut de
profesorul seminarist de mai multe ori într-o săptămână, pentru
fiecare grupă în parte; trebuie să participi la 75% dintre seminare;
Senator = reprezentarea studenților la nivel de Universitate se face
prin studenții senatori, aleși pe un mandat de doi ani; Senator FSE:
Tudor Dan;



Sesiune = o perioadă de trei săptămâni, în fiecare semestru,
în care îți este evaluat parcursul academic printr-un examen
la fiecare materie; alături de profesori, studenții selectează
câte două date pentru fiecare examen, dintre care fiecare
student va alege să participe în data care îi este mai
convenabilă; 
Studenți reprezentanți = de la șeful de grupă până la
studentul Senator, studenții reprezentanți vor fi cei aleși de
voi prin vot democratic pentru a vă apăra drepturile și
reprezenta interesele în procesele decizionale de la nivelul
facultății și al universității;
Șef de an = studenții din același an, de la aceeași specializare
vor vota un șef de an, responsabil de aspecte administrative
și de reprezentarea studenților care l-au ales;
Șef de grupă = în urma divizării studenților de la
specializarea ta, se vor crea grupe de 20-30 persoane, fiecare
grupă urmând să aleagă un reprezentant - acesta este șeful
de grupă;
Tutore de an = în fiecare an colectivul specializării tale va fi
îndrumat de un cadru didactic; acest ”diriginte” de facultate
este persoana la care vei apela pentru informații și
soluționarea problemelor; 



Căminele C1-C6 (pentru fete) și 16 (pentru băieți) sunt
destinate studenților din anul întâi, camerele sunt de cinci
persoane cu oficiul și baia comune pe palierul fiecărui etaj.
Căminul 14 este un cămin mixt cu camere de două persoane
și din nou baia impreunà cu oficiul sunt comune pe fiecare
palier.
Căminul 17 este tot un cămin cu camere de două persoane în
regim mixt, însă cu baie proprie și doar oficiul este comun.
Căminele A1-A4 sunt cămine mixte cu două persoane în
cameră și cu baia și oficiu propriu.

 Căminul este de cele mai multe ori o experientă asociată cu
studenția. De la faptul că reprezintă o oportunitate de cazare
extrem de bună raportată la preț-calitate până la poveștile cu
colegii de camerà cu care poți lega prietenii de durată, mai ales
pentru că literalmente „trăiți" împreună. Studenții Facultății de
Studii Europene primesc locuri de cazare în campusul „Hașdeu".
În funcție de anul în care este și de media pe care o ai poți fi cazat
în unul dintre următoarele cămine.

Viața la cămin

Un aspect comun al tuturor acestor cămine este accesul gratuit la
internet în interiorul căminului și existența sălilor de lectură
pentru a putea învăța liniștit (fără a fi stresat de colegul de cameră).
Pentru a te putea caza în căminele UBB este nevoie doar de o cerere
ce poate fi depusă la secretariatul facultății sau direct pe site-ul FSE
înainte de începerea anului universitar. 



Semestrul I

Semestrul II

23.09.2021-
24.09.2021

27.09.2021-
17.12.2021
20.12.2021-
02.01.2022
03.01.2022-
14.01.2022
17.01.2022-
06.02.2022
07.02.2022-
13.02.2022

vacanţă

14.02.2022-
20.02.2022

21.02.2022-
22.04.2022

25.04.2022-
01.05.2022
02.05.2022-
03.06.2022
06.06.2022-
26.06.2022
27.06.2022-
03.07.2022
04.07.2022-
10.07.2022
25.07.2022-
25.09.2022

pregătirea anului universitar

activitate didactică

activitate didactică

sesiune de examene

vacanţă

sesiune de restanţe

activitate didactică

vacanţa de Paşte

activitate didactică

sesiune de examene

vacanţă

sesiune de restanţe

vacanţă

Calendarul anului universitar



Erasmus
 Dacă te-ai înrebat mereu cum e să fii student în străinătate, să
știi că o poți simți chiar pe propria piele. 
 Aplicând pentru o bursă Erasmus+, îți dai șansa de a pleca să
studiezi pentru unul sau două semestre în altă țară. Sună bine,
nu-i așa? 
 Pe lângă faptul că dobândești competențe de comunicare,
lingvistice, interculturale, îți colorezi studenția cu o experiență pe
care e greu să o uiți vreodată. 

 

FSE realizează anual parteneriate cu zeci de facultăți din
state europene. Astfel, ți se oferă șansa de a studia la un
nivel academic înalt și a de te bucura de experiențele pe
care le oferă țări precum Franța, Germania, Austria,
Republica Cehă, Polonia, Spania și multe altele! 
 Pentru a fi la curent cu mobilitățile scoase la concurs,
urmărește site-ul facultății la secțiunea "Relații
internaționale" 



Mișcarea studențească: ANOSR
Ce este ANOSR? 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este
federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană
care, de peste 22 de ani, are ca scop principal atât reprezentarea
intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea
drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la
actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
ANOSR reunește studenți din: 19 centre universitare, 30 de universități și
112 organizații studențești

Adoptarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului (Statutul
Studentului), în anul 2012 - prima inițiativă legislativă aparținând
100% studenților
Realizarea primelor dezbateri din România privind Calitatea în
Educație și Procesul Bologna
Campania 6 pentru educație (aproape 10.000 de studenți din întreaga
țară au protestat în stradă, militând pentru importanța finanțării
sistemului educațional)
Creșterea alocației pentru bursele studențești, după o stagnare de mai
mult de 6 ani, cu 191,3% în anul 2017 și acordarea acestora și pe
perioada vacanțelor
Înființarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră în
universități şi asigurarea asistenţei medicale şi psihologice gratuite
Creșterea subvenției cămine-cantine cu 40% în anul 2019, față de anul
2016

Realizări importante ale ANOSR:

ANOSR este membru: ESU, CTR,
Alianța pentru o Românie Culturală și
Eurodoc.



 Voluntariatul, în complexitatea sa, este un amalgam de
experiențe ce îți dezvoltă abilitățile inter și intrapersonale. Cu pași
timizi de bobocel, iată ca pășești în universul studenției. Aici, pe
lângă seminarii și cursuri încărcate de entuziasm și noi
informații, simți nevoie unui “quelque chose” prin intermediul
căruia să legi prietenii, să te afirmi, să îți faci auzite ideile și de ce
nu, să schimbi lucrurile în mai bine. Fie că dorința arzătoare este
prezentă pentru participarea activă la traininguri, propunerea
activităților destinate tinerilor sau reprezentarea studențească,
voluntariatul este principalul actor ce își asumă rolul de a oferi
toate aceste oportunități. Acesta are puterea de a transforma
grupul în echipă și echipa în familie. SSE te încurajează spre a te
implica în experiențe ce simți că vor avea beneficii pentru
dezvoltarea ta atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Ai
curaj, devino voluntarul activ și transformă anii de studenție în
cele mai de preț amintiri. Proiecte de înaltă amploare, seri sociale,
albume foto pline de amuzament, lacrimi de fericire, dar și de
tristețe, teambuildng-uri și nopți petrecute în sesiuni de
brainstorming ce planifică cele mai frumoase realizări, sunt doar
câteva dintre momentele de neuitat pe care titlul de ‘voluntar’ le
va pune în scena pe care se va desfășura filmul studenției tale.
Tocmai de aceea, SSE îți dorește curaj, inspirație și happy
volunteering.

Voluntariat



Societatea Studenților Europeniști



 Proiectele desfășurate de SSE anual sunt:

Simularea Parlamentului European

 
 Aspirația către o societate prosperă este zadarnică fără
componenta umană ce își exercită dreptul de implicare civică.
Tocmai de aceea, Simularea Parlamentului European, proiect
național cu specific educațional, își canalizează focus-ul asupra
introducerii tinerilor în sfera proceselor decizionale din cadrul
Uniunii Europene. Odată spectatori, acum participanții pășesc în
culise. Simularea Parlamentului European creează un mediu de
educație non-formală, concentrată pe punerea în practică și
imitarea procedeelor desfășurate în Parlamentul European.
Participanții preiau rolurile de europarlamentari, fiind distribuiți
în comisii și partide și, totodată, reprezentând interesele unuia
dintre statele membre ale Uniunii. Simularea acestui proces
încurajează sinergia între gândirea critică și analitică. Inovație,
originalitate, muncă în echipă și determinare sunt motive cheie ce
definesc proiectul Simularea Parlamentului European. Fie acesta
desfășurat în mediu fizic sau online, proiectul a atins succesul în
fiecare an, având participanți ce au devenit o comunitate unită și
o echipă de organizare complet dedicată. 



 Internship Academy reprezintă oportunitatea adresată
studenților Universității Babeș-Bolyai privind sinergia
dintre mediul teoretic și cel practic, în vederea facilitării
accesului la piața muncii. În cadrul proiectului, ce se
desfășoară pe perioada mai multor zile, au loc training-
uri și sesiuni de formare livrate de reprezentanții unor
companii, dar și de speakeri profesioniști. Proiectul
urmărește dezvoltarea personală pe plan profesional,
pentru obținerea unui eventual internship sau job. Serile
de networking formează o comunitate închegată ai cărei
membri pot deveni ulterior parteneri. Internship
Academy și-a finalizat cu succes activitatea atât în mediul
fizic, cât și în mediul online, participanții fiind la fel de
motivați în a se dezvolta. 

Internship Academy



 Proiectul Mediul de Afaceri aduce doritorilor
oportunitatea de a cunoaște și ulterior face parte din
sfera business-ului, domeniu de activitate în România
din ce în ce mai exploatat și diversificat. Desfășurându-
se pe mai multe zile, proiectul constă în trainiguri,
sesiuni de formare și activități de networking precum
Investiții Inteligente, Cum să îți construiești un plan de
afaceri și nu numai, ce aduc în prim plan informații
despre atragerea de fonduri europene, mediul juridic,
public speaking și gestionarea unui buget. Fie în mod
fizic sau online, Mediul de Afaceri a reușit să aducă un
impuls procesului evolutiv al participanților, având
traineri creativi și o echipă de organizare motivată. 

Mediul de Afaceri



 Cu scopul de a dezvolta capacitățile și aptitudinile studenților în
domeniul cercetării și scrierii academice, Societatea Studenților
Europeniști desfășoară proiectul Academic Writing Week.
Ajungând în punctul de a face un proiect pentru facultate sau
gândindu-se cum să își scrie licența, mulți studenți nu știu care
sunt primii pași pentru a elabora o astfel de lucrare. În acest caz,
Academic Writing Week are scopul de a elucida toate misterele
care se pun în calea scrierii unei lucrări în conformitate cu rigorile
academice. Având la bază numeroase modalități formale și
informale de educare care vor fi puse în practică prin workshopuri,
traininguri și conferințe susținute de către profesori specializați în
diferite domenii (științe economice, politice, sociale etc.), proiectul
ajută studenții să respecte cerințele academice de limbaj și
structură, să selecteze sursele bibliografice cele mai relevante, să
utilizeze sistemele de citări și referințe. Frica de eșec și lipsa
experienței nu reprezintă obstacole pentru Academic Writing
Week. Orice nelămurire, enigmă poate fi clarificată de către
profesorii implicați în activitate, dorindu-se o colaborare cât mai
eficientă între cele două părți. Nu în ultimul rând, contextul
pandemic nu a reprezentat un obstacol în realizarea proiectului,
acesta având atât o echipă de organizare dedicată cât și
participanți dornici de a evolua. 

Academic Writing Week



  Promovarea Facultății de Studii Europene ca sarcină a
Asociației Societatea Studenților Europeniști este crucială în
inspirarea posibililor lideri de mâine să își atingă potențialul.
Astfel, Înțelege Europa este proiectul prin care ideea europeană
este promovată în cadrul liceenilor. În fiecare an, voluntari
dedicați din SSE pleacă în deplasare către orașe din întreaga țară
și prezintă oferta educațională a Facultății de Studii Europene,
experiențele lor ca studenți și povești ce inspiră înscrierea în
cadrul facultății. Înțelege Europa este un proiect ce încheagă
prietenii în rândul voluntarilor, contribuie la dezvoltarea
calităților precum public speaking și gestionarea timpului și
inspiră elevii în a-și urmări cariera dorită. În contextul
pandemic, proiectul și-a desfășurat activitatea cu ajutorul
platformei Zoom, echipei de organizare dedicate și
participanților implicați.

Întelege Europa,



 Moș Crăciun pentru fiecare este un proiect caritabil marca SSE ce
are în atenție asociații precum Asociația AGA pentru copii cu
sindromul Down. În fiecare an, voluntarii SSE adună obiecte și
împachetează atent și grijuliu cutiile de cadouri ce vor aduce
ulterior zâmbete, iar apoi le livrează personal către copii.
Asumându-și rolul de elfi, voluntarii rămân profund emoționați
atunci când trăiesc momentele de bucurie alături de copii, atunci
când primesc o îmbrățișare ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Nici
în contextul pandemic nu a lipsit emoția, iar chiar dacă voluntarii
nu s-au mai putut deplasa către sediul AGA, darurile au fost
confecționate, împachetate și trimise cu aceeași iubire. Echipa
voluntarilor elfi este în fiecare an la fel de dedicată și implicată în
a oferi bunătate și zâmbete. 

Mos Crăciun pentru fiecare ,

 Așadar, SSE reprezintă o înglobare a voluntariatului
activ cu formarea de noi prietenii, posibile parteneriate
profesionale și ulterior familii. A fi un supererou face
parte din ADN-ul voluntarilor SSE, chiar și în mediu
online, lucru ce se poate observa în ideile lor
#thinkblue, #thinkeuropean, ce se materializează mai
apoi în ceea ce SSE reprezintă astăzi. 




