Raport de activitate – Olah Andrada

Perioadă de activitate: 15.01.2021-17.11.2021 .

Din momentul în care mi-am început activitatea, ca și student reprezentant, și până în momentul de
față, mare parte a activității din consiliu a avut loc în mediul online. În decursul acestui an am
participat la toate ședințele ținute atât online cât și fizic.
La intrarea pe mandat a fost ținută o singură ședință organizată în mediul online pe platforma zoom,
unde eu și restul colegilor mei am fost prezentați în fața profesorilor din consiliu. După această
ședință, activitatea decizională s-a desfășurat strict prin e-mailuri: secretariatul ne prezenta o decizie
pe care decanatul o propune spre a fi schimbată, iar membrii consiliului își exprimau opinia, inclusiv
votul, printr-un mesaj text ca și răspun la mailul principal. Din pricina acestei situații consider că nu
am reușit să activez la potențial maxim.
În luna septembrie a anului 2021 a avut loc prima ședință fizică, unde am fost prezentă. La această
ședință a avut loc o discuție legată de modul de desfășurare al activității didactice pentru anul
universitar 2021-2022, discuție în care a fost dezbătută și metodologia de repartizare a specializărilor.
Am avut intervenții la fiecare dintre cele două ședințe care au avut loc pe parcursul anului, dar acestea
sunt puțin relevante având în vedere că deciziile importante au fost luate în mare parte prin
intermediul internetului, iar acolo intervențiile mele au fost irelevante sau nu au avut vreun impact, cu
toate acestea am participat la procesul de vot în proporție de 90%. Țin să precizez că acest procentaj e
așa în urma deciziei mele de a nu îmi mai exprima votul la ultimele 2, sau 3, propuneri.
Consider că acest mandat nu a făcut cinste niciunuia dintre studenții consilieri din acest an deoarece
nu am avut ocazia să ne desfășuram activitatea după procedura din alți ani.
Cu părere de rău spun că am eșuat în a îmi îndeplini sarcina în consiliu, în ciuda eforturilor depuse,
din acest motiv raportul meu de activitate este sub forma unui document scris și nu o prezentare
powerpoint sau chiar un tabel de activitate.

