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Activități de Voluntariat Studenți UVT 2019/2020 

 
 

• Recrutări 2019 

În cadrul campaniei de recrutari ASSEUT își are ca obiectiv extinderea 
echipie, ajutarea și îndrumarea studenților în dezvoltarea lor pe 

parcursul facultații.  

 

• Studențiada 2019 

Studenţiada este cel mai mare festival studenţesc din România. 
”Studențiada” îşi propune să sprijine toate formele de creativitate, să 

creeze un context care să permită tinerilor studenți să dobandească 

competențe de exprimare a propriei personalități, să contribuie la 
formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant, să promoveze 

diversitatea culturală ca sursă a creativității și inovației, să sensibilizeze 

opinia publică cu privire la perceperea inovației drept modalitate de 
promovare a dezvoltării durabile și să aducă în atenția publicului 

strategiile regionale și locale bazate pe consolidarea spiritului civic. 

Evenimentul oferă pentru studenţi: oportunităţi de interconectare, 
oportunităţi de informare, acces gratuit la teatre, muzee, operă, cinema, 

activităţi pentru dezoltare personală şi pe teme culturale, concursuri 

sportive şi activităţi distractive. 
 

• Teambuilding 2019 

Team buildingul este o tradiție continuă la ASSEUT încă de la înființare 

foarte necesar pentru noi ca voluntari deoarece reușim să ne cunoaștem, 

să căpătăm încredere, să ne observăm defectele trăind sub același 
acoperiș, dar foarte important să ne acceptăm unii pe alții. Dorim să 

creștem oameni, să îi dezvoltăm, iar asta o putem face doar ca o echipă! 

 

• Dăruiește un zâmbet 2019 

In cadrul evenimentului "Daruieste un zambet", Asociația Studenților în 
Științe Exacte din Universitatea Timișoara a amplasat standuri pentru 
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strângere de fonduri in cadrul Universității de Vest și Facultatea de 
Economie și Administrare a Afacerilor, de asemenea a organizat un 

party cu scop caritabil. Cu ajutorul fondurilor strânse s-au facut 

pachetele pentru copii bolnavi de cancer de la Spitalul "Luis Țurcanu" 
si Liceu Teoretic "Iris" pentru copii cu dizabilități. 

 

• Winterfest 2020 

Winterfest este un festival care aduce împreună sporturile de iarnă și 

muzica bună pe pârtiile din România alaturi de studenții voluntari 

ASSEUT.  
 

• Recrutări 2020 

 

• Teambuilding 2020 

 

• LanParty 

Este o activitate  plină de distracție cu jocuri interactive organizate de 

membrii asociației care au invitat studenții doritori să participe la 

campionatele de FIFA și Counter Strike organizate în cadrul 
evenimentului precum și la alte jocuri cum ar fi rummy, table sau sah. 

Toata această activitate s-a extins la un campionat la nivel național 

organizat de UNSR, echipa câștigătoare de la nivel local a participat la 
București unde era organizată finala. 

 

• 1 Martie 2020 

Trecerea de la iarna la primăvară, de la îngheț la căldură vine cu 1 

Martie, ziua în care domnișoarele sunt în centrul atenției, primesc 

mărțișoare și flori, se bucură de mireasma lor și o sărbătoresc cu 
persoanele dragi ca și cum ar fi debutul unei noi părți a vieții. Asociatia 

Studentilor In Stiinte Exacte din Universitatea Timisoara a iesit in holul 

principal al Universitatii de Vest din Timisoara pentru a le ura tuturor 
doamnelor si domnisoarelor o primavara frumoasa. 
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• BAAB 2020  

Problema abordată de proiectul BAAB este faptul că în ziua de azi tinerii 

studenți nu mai știu exact cum să își aplice cunoștințele dobândite în 

urma studiilor, nu știu ce își doresc și nu știu cum să își aloce resursele 
de care dispun pentru a-și îndeplini anumite obiective, în mod special 

cele financiare. 

 

• StudIT 2020 

Scopul principal al proiectului este crearea unui spaţiu de prezentare a 
intereselor elevilor și studenţilor din domeniul IT, un spaţiu propice 

interacţiunii dintre participanţii diferitelor licee, centre universitare în 

vederea colaborării ulterioare. 
 

• ASSEUTeÎnvață 2020 

ASSEUTeÎnvață este un proiect care are drept scop dezvoltarea educației 

non-formale în rândul tinerilor studenți, astfel se vor dobândi abilități ce 

nu se formează ușor în mediul universitar și preuniversitar, formându-le un 
mediu specific de dezvoltare și creștere a potențialului fiecărui student. 

 

• SummerFest UNSR – Costinești 2020  

Festivalul national SummerFest își propune să adune și să rasplatească toți 

studenții implicați în activități de voluntariat la mare, în Costinești. 
Petrecem vara alaturi de  spiritul înfierbântat SummerFest  în stațiunea 

Costinești împreună cu voluntari plini de energie. Avem parte de 

activitățile sportive sub soare la plajă încurajati de premiile alocate pentru 
câștigători.  
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