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ESN CRAIOVA 

PLATFORMA NAŢIONALĂ,  2- 4 MARTIE 2018 CRAIOVA 

 

Evenimentul se va desfăşura la Facultatea de Drept, str. Calea Bucureşti, nr. 107 D, etajul III 

 

 

FILIALA ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN) CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 

13, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, et. 2, sala 445, organizează în perioada 2-4 martie 2018 

PLATFORMA NAŢIONALĂ 

 

În perioada 01-03 Aprilie 2016 ESN Craiova organiza International Erasmus Games - faza națională. De 

această dată revine revine cu PLATFORMA NAŢIONALĂ, eveniment care se va desfăşura la Facultatea de 

Drept, str. Calea Bucureşti, nr. 107 D, etajul III, sălile 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.5. 

 

- Platforma Natională este un eveniment ce reunește reprezentanți ai tuturor secțiunilor Erasmus Student Network 

(ESN) a unei țări.  

- Platforma Națională este, de asemenea, forul de reprezentare al membrilor voluntari ESN România, cu rol 

decizional şi deliberativ al ESN România în toate problemele majore care privesc funcționarea Secțiunilor ESN 

România, precum şi în legătură cu alte aspecte importante care vizează activitatea asociației în întregul ei. 

- ESN Romania are anual 3 Platforme Naționale. Acestea sunt organizate de fiecare dintre cele 11 secțiuni ESN 

România, pe rând, în ordine alfabetică. 

- Platforma Națională reunește la fiecare ediție a sa aproximativ 100 de studenți din 10 centre Universitare (Alba-

Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara), unde se regăsec 

secțiuni ESN. 

Activități desfășurate în cadrul Platformei Naționale: 

- Promovarea Universității și a orașului gazdă (vizita orasului gazda, a Universității, pliante si materiale 

promoționale) 

- Updatarea secțiunilor cu eventualele modificări/starea curenta a programului Erasmus+ 

- Fiecare secțiune își prezintă activitatea din semestrul anterior ( evenimentele organizate pt studentii Erasmus+, 

exemple de bună practica, dificultăți întâmpinate, gradul de implicare al studenților Erasmus+ în cadrul 

activitătilor etc) 

- Training-uri de dezvoltare personala pentru voluntarii ESN  

-Work-shop-uri legate de proiectele din cadrul ESN (pentru îmbunătățirea calității evenimentelor/proiectelor 

organizate de fiecare secțiune) 

- Dezabatere si votare propunerilor de implementare a unor noi proiecte/evenimente 

- Organizarea evenimentelor naționale ESN România 

- Alegerea noului Board Național ( organul de conducere al ESN România) 

- Networking și Teambuilding 

-  Dezbaterea și se votarea eventualelor modificări ale Regulamentului de Ordine Interioara  

 

Preşedinte ESN Craiova 

 Andreea Anca FRONIE 

 

 


