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Philos este Asociația Studenților din Filosofie și 
a luat naștere în ianuarie 2010, din dorința a trei 
studente de a lupta pentru drepturile studenților 
și de a îmbunătăți lucrurile în facultate, convinse 
că noi, studenții, nu suntem conștienți de toate 
oportunitățile care există, unele fiind special  
create pentru noi.
Astfel a început să prindă contur Philos, o 
asociație studențească, apolitică și non-profit, cu 
un an jumate de experiență, dar cu foarte multe 
proiecte derulate din proprie inițiativă, realizate 
cu multă implicare și responsabilitate.
Activitatea în Philos este bazată pe voluntariat, 
iar misiunea noastra este de a reprezenta drep-
turile studenților din Facultatea de Filosofie,   
într-o manieră legitimă, fermă și transparentă. 
Deși, scopul nostru este axat pe reprezen-
tare, proiectele pe care le-am realizat fac parte 
dintr-o arie mult mai largă, inclusiv proiecte 
educaționale, culturale sau sociale.
Încercăm să fim o voce a studenților, astfel încât 
părerile și nevoile tale să fie auzite. Atunci când 
suntem 1, 2 omuleți care vor să producă o schim-
bare este dificil să te faci auzit, dar atunci când 
suntem mulți, nimic nu este imposibil.

ce este
PHILOS?

Noi, philosiștii, ne definim prin:

Perseverență - suntem tenaci, nu 
renunţăm niciodată la obiectivele 

pe care ni le-am stabilit, chiar daca nu 
este întodeauna uşor.

Hotărâre - nu ne lăsăm influenţaţi, 
dăm dovadă de transparenţă şi 

suntem fermi în deciziile pe care le 
luăm.

Iniţiativă - pentru că activităţile 
desfăşurate de Philos vin din dorinţa 

tinerilor de a face ceva nou, inedit, dar şi 
pentru că suntem primii care se implică 
în lupta pentru drepturile tale.

Libertate - credem în libertatea de 
exprimare cu tărie şi nu ne temem 

să luptăm pentru scopul nostru, şi 
anume reprezentarea studenţilor din 
Facultatea de Filosofie.

Organizare - pentru că avem deja 
experienţă în organizarea di-

feritelor proiecte şi continuăm să le 
îmbuntătăţim mereu, mai ales că la în-
ceput eram ca nişte mici bufniţe  aiurite.

Seriozitate - pentru că organizăm 
proiecte ce au ca scop conştientizarea 

de către studenţi a problemelor sociale 
şi educaţionale şi găsirea de soluţii via-
bile pentru acestea.
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Philos este o organizație cu o activitate cât mai 
completă, prin proiectele pe care le îmbunătățim 
de la an la an, încercând să acoperim toate nevoile 
studențiilor și să venim în ajutorul tău, viitorule 
student-filosof.
Organizăm activități diverse, de la sesiuni de 
comunicări științifice, traininguri, workshopuri 
până la a căuta locuri de practică pentru studen-
tul și viitorul absolvent de Filosofie, dar cum 
trebuie să ne și distrăm, ne ocupăm de balul 
bobocilor, petreceri umanitare sau festivaluri 
studențești. 
Ne ocupăm de reprezentarea studenților în Con-
siliul Facultății de Filosofie, dar și în Senatul 
Universității din București. Suntem membrii 
ASUB (Asociația Studenților din Universitatea 
București), dar și ANOSR (Alianța Națională 
a Organizațiilor Studențești din România),               
realizând astfel o reprezentare a studenților 
noștri inclusiv la nivel național.
Și să nu uităm de sigla Philos, da!, avem o bufnița 
tare simpatică care ne reamintește mereu să fim 
energici în activitățile pe care le realizăm, dar și 
înțelepți și echilibrați, o sigla complexă ca fiecare 
dintre membrii noștri, fiindcă noi suntem foarte 
diferiți, dar avem ceva în comun – suntem mem-
bri Philos și luptăm pentru drepturile studenților 
pe care îi reprezentăm.
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Pentru a vă explica mai bine această structură 
ar trebui să știți că în Philos sunt 4 categorii de 
membri: membri fondatori, membri voluntari, 
membri activi și alumni.

Membrii fondatori sunt cei care au fondat
Philos în acte: Mărgineanu Anca, Ciocan Roxana, 
Cărădeanu Alina și Pădure Maria.

Membrii activi sunt cei care fac parte din depar-
tamentele de mai jos și din Biroul de Conducere 
(Președinte, Vicepreședinți și Secretar Generașl). 
Cenzorul are un statut aparte, deoarece trebuie să 
se asigure de transparența lucrurilor în asociație 
la orice nivel.

Membrii voluntari sunt cei care colaborează cu 
Philos pe diverse proiecte, ne mai ajută cu idei, se 
implică, dar într-o mai mică măsură, prin urmare 
nici nu are drept de vot în luarea deciziilor (orice 
student din Facultatea de Filosofie poate fi mem-
bru voluntar). 

Alumnii au un statut onorific, sunt cei care au 
fost membri activi în Philos, cei care au fost 
foarte implicați și care rămân să ofere sfaturi, 
ajutor, feedback. 

structura
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Departamentele Philos sunt 4 și coordonate de 
către o persoană din Biroul de Conducere (se 
poate observa din structură).
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Proiectele Philos sunt o propa-
gare a obiectivelor pe care ni le-
am propus. Am avut multe idei 
și câteva s-au concretizat, cele 
mai importante credem noi. 
Iar cu timpul, vom putea aplica și alte idei, le 
vom putea îmbunătăți pe acestea și vom crește, 
fiindcă am învățat mult din toate acțiunile pe 
care le-am întreprins.

Primul nostru proiect propriu a fost  
TrainingWeek, un proiect desfășurat anual 
pentru dezvoltarea personală şi profesională 
a membrilor Philos şi a studenţilor din Facul-
tatea de Filosofie. A constat într-o săptămână 
intensă de traininguri pe diverse domenii: de 
la public speaking și negociere la basic HR și  
managementul proiectului.

Biblioteca mea a fost un proiect umanitar or-
ganizat în parteneriat cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului 
şi susţinut de Bookfest, proiectul are ca scop  
donarea de cărţi, sub forma unei biblioteci, unui 
centru de plasament.

Trupa de teatru Philos s-a format în principal 
din studenţi de la filosofie, oameni care îndrăgesc 
artele şi care oferă clipe de tăcere intelectului, au 
jucat prima piesă „Monoloage pentru oriunde” 
la Casa de Cultură a Studenţilor, scrisă de Raluca 
Enescu (fost membru Philos).

proiecte
PHILOS
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Alegeri pentru studenții reprezentanți, 
proiect ce ţinteşte spre o mai multă implicare a 
studenţilor facultăţii şi spre o mai bună rezolvare 
a problemelor cu care aceştia se confruntă zil-
nic; astfel, anual sunt pregătite alegerile pentru 
studenţii reprezentanţi ce vor face parte din Con-
siliul Facultăţii, dar şi a Senatului Universităţii 
Bucureşti.

Oportunităţile tinerilor în Uniunea 
Europeană a apărut din dorința de a informa 
studenții și de a facilita accesul studenţilor la  
informaţii cu privire la oportunităţile pe care 
aceştia le au în cadrul instituţiilor Uniunii Euro-
pene. Nu am neglijat nici partea mai idealistă a 
studențiilor și am organizat un  atelier de scriere 
creativă - Imaginarium, susținut de Mario Baran-
gea (absolvent al Facultății de Filosofie)

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu tema 
Filosofie şi modernitate a stimulat interesul 
studenţilor pentru performanţă în domeniul 
cercetării și am constatat că organizare unor ast-
fel de evenimente este foarte utilă pentru acu-
mularea de experiență.

Philos împreună cu toți studenții care ne-au aju-
tat ca voluntari a organizat sub egida Manifest 
pentru filosofie promovarea Facultăţii de Filos-
ofie în liceele din Bucuresști, participarea la Târ-
gul Educaţiei și realizarea unei broşuri şi multi-
ple afişe privind oferta educaţională a facultăţii.
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Un proiect la fel de util este, credem noi, pentru 
studenții de anul 1, Programul de tutoriat ”Ar-
istoturel”, al cărui scop este de a ajuta studenții 
în acomodarea lor cu Facultatea de Filosofie.
 
Philos organizează și Balul Bobocilor, în fiecare 
an sunt așteptați să se implice și cei direct vizați, 
studenții anului 1, fiind un poiect ce stimulează 
socializarea într-un cadru non-formal, atât între 
studenți, cât și între profesori. O altă ramură a 
acestei idei este și Pomul de Crăciun, cei de anul 
1 sunt încurajați să se implice în realizarea lui, 
dar și cooptarea colegilor mai mari.

Iar prin ”Practica pe bune” ne adresăm tu-
turor, având ca scop integrarea studenţilor în 
cât mai multe mecanisme organizaţionale ale 
instituţiei/lor unde urmează să (se) facă practică, 
ocazia de a trăi într-un mediu de lucru adevărat şi 
nu doar formal şi nu în ultimul rând contractele 
pe care aceştia pot avea ocazia de a şi le înfăptui 
şi prelungi odată cu creşterea responsabilităţii în 
firma/instituţia respectivă.

Un alt proiect inițiat de Philos este emisiunea 
Ora cu studenţii, iar moderatoarea emisiunii 
este Bianca Berchez (membru Philos) și vizează 
problemele cele mai actuale cu care se confruntă 
studenţii Facultăţii de Filosofie şi nu numai, 
evenimentele cele mai importante care au loc la 
nivel judeţean, proiectele cele mai importante din 
cadrul unei asociaţii sau organizaţii studenţeşti 

Proiecte

hilos
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din România, sub forma unei emisiuni transmise 
în direct care are loc saptămânal la TvrR, online 
broadcast.

Acestea sunt o parte din proiectele realizate 
de Philos până în prezent. Avem multe idei și 
sperăm să le punem împreună în practică. 
Un astfel de proiect în desfășurare pentru care 
avem nevoie de multe resurse umane este 
MetaGhidul – viitoarea revistă a studenților 
Facultății de Filosofie. Dacă vrei să scrii sau să 
ajuți la redactarea ei, nu ezita să ne cauți. Orice 
părere este binevenită. Proiecte
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PHILOS în afara
Facultatii de Filosofie‚˘

Philos a realizat din momentul în care a fost 
înfiinţată şi până în prezent o serie  de parteneriate 
şi a participat la organizarea unor evenimente con-
siderate importante pentru studenţi, organizaţie 
şi Facultatea de Filosofie. Evenimentele fac parte 
dintr-o arie diversificată, urmărind în acelaşi timp 
scopul general Philos, dar şi modalităţi de promo-
vare şi integrare în mediul studenţesc.

Forumul Organizaţiilor Studenţeşti din România 2010 
este primul eveniment la care membrii Philos au participat în 
calitate de organizatori. S-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 
25 februarie - 1 mai. Evenimentul este realizat anual de către 
asociaţii membre ale Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti 
din România cu scopul de a discuta probleme principale cu care se 
confruntă studenţii precum şi strategia adoptată pe parcursul unui 
an de către ANOSR pentru a încerca rezolvarea acestora. Succesul 
obţinut prin realizarea Forumului Organizaţiilor Studenţeşti din 
România i-a impulsionat pe membrii organizaţiilor studenţeşti să 
organizeze Chefest 2010, eveniment ce a oferit studenţilor oportuni-
tatea de a socializa şi a se relaxa pe parcursul a trei zile. Philos a fost 
şi în cadrul acestui eveniment organizator.
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Facultatii de Filosofie

La începutul anului universitar 
2010-2011, Philos s-a implicat în          
campania socială ANOSR: „Ţi s-a 
acrit?”, campanie ce a avut ca scop 
stabilirea principalelor probleme ale 
studenţilor atât în rândul facultăţilor 
cât şi al căminelor. Campania a fost 
implementată în toate centrele uni-
versitare importante din ţară şi s-a 
bucurat de succes pentru că numărul 

studenţilor care au 
răspuns chestio-

narelor aferente 
acestei campanii 

a fost impresio-
nant.

Philos s-a implicat de asemenea şi în proiecte 
umanitare precum „Sacul cu jucării”, în 
decembrie 2010. În parteneriat cu alte şapte 
organizaţii studenţeşti din Bucureşti, au fost 
strânse fonduri ce au fost donate unui centru 
de plasament pentru copii cu dizabilităţi.

Pentru că profesorii sunt importanţi în mediul academic şi pentru 
formarea studenţilor, Philos a participat în 2011 la organizarea 

„Galei Profesorului Bologna”, eveniment la nivelul căruia sunt 
recunoscute meritele celor mai active cadre didactice, implicate di-
rect în formarea studenţilor şi care reprezintă adevărate valori ale 

mediului educaţional din România.

Fiindcă am început anul în forță nu 
puteam lipsi nici de la protestul 
studențiilor organizat de ANOSR 
împotriva ministerului, o problemă 
majoră din noua lege a educației și 
anume lipsa celor 25% în decizia 
modalității de desemnare a Rectoru-
lui, precum și în procesul de desem-
nare a acestuia indiferent de modali-
tatea de alegere.



În februarie 2011, membrii Philos au 
fost parteneri în cadrul evenimentului  
„Dragolentin”, organizat de către Casa 
de Cultură a Studenţilor din Bucureşti, rea-
lizând prin intermediul acestui eveniment 
să valorifice talentul artistic al studenţilor.

Şi pentru că nu uităm niciodată cât de important 
este sportul în viaţa noastră, pentru a aduce un plus 
de vitalitate şi vigoare, Philos a susţinut şi a orga-
nizat „ASUBFest” și „SportFest”  şi considerăm 
că a reuşit şă stimuleze interesul stundeţilor 
pentru activităţi de acest gen.

Dar, să nu uităm că suntem studenți la Facultatea 
de Filosofie, așadar nu puteam lipsi de la Târgul 
Educației. Am promovat atât facultatea, cât și 
asociația la târg în rândul liceenilor. Pentru cei care 
nu au ajuns la târg, am lucrat la proiectul ”Philos 
în licee” și am promovat avantajele de a fi stu-
dent la filosofie în rândul elevilor din București.
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Este adevărat că ţinem cont 
de faimosul proverb din limba 
latină „ Mens sana in corpore 
sano”, dar apreciem şi cultura 
în aceeaşi măsură, aşa că după 
un eveniment plin de energie, 
membrii noştri au fost trimişi la 
„Noul Cinematograf al Regi-
zorului Român” unde au fost 
promovate filme româneşti.

Ca un ultim proiect în 
care Philos a fost partener 
menţionăm campania pen-
tru prevenirea cancerului 
de col uterin în rândul stu-
dentelor organizată de ASLS.

Prin organizarea tuturor acestor evenimente, 
Philos se consideră a fi un membru activ în  
societate, îşi doreşte să aducă un plus de valoare 
acesteia şi urmăreşte să implice în acest proces 
cât mai mulţi studenţi ai Facultăţii de Filosofie, 
pentru că este important să conştientizăm 
prezenţa noastră în societate şi să realizăm cât 
mai multe lucruri pentru a o îmbunătăţi.

Un alt proiect pe care Philos a considerat că este necesar 
să îl promoveze a fost „Gomentorship” ce a însem-
nat o serie de conferinţe cu profesionişti talentaţi care 
au împărtăşit studenţilor dificutăţiile şi satisfacţiile 
alegerilor profesionale din viaţa lor.  Acest proiect a 
fost important pentru că a reprezentat un moment de 
inspiraţie şi motivaţie către toţi acei studenţi care au du-
bii în privinţa alegerii făcute, dar şi  în ceea ce priveşte 
realizarea lor din punct de vedere profesional.
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Mă adresez direct ţie, tu cel neavizat cu astfel de  
„treburi” pentru că cei care se află deja într-o asociaţie 
sau organizaţie studenţească atunci nu doar că ştiu, 
dar au şi simţit pe propria lor piele cele ce, pe scurt, îţi 
voi relata în următoarele. Vreau ca prin aceasta tu să 
rămâi măcar cu o idee despre cum poţi alege cea mai 
bună soluţie întru dezvoltarea ta atât personală, cât şi 
profesională, despre cum poţi lega prietenii cu oameni 
noi, dintr-un mediu tot atât de nou ţie (facultatea şi 
nu numai), despre cum o idee sau o activitate îi face 
pe alţii să-ţi fie recunoscători fără ca tu să te fi gândit 
măcar la asta, despre ce înseamnă responsabilitatea, 
lucrul în echipă, dar mai ales ocazia de a învăţa atâtea 
lucruri noi, plăcute, funny şi utile...din mers; fără să 
vreau să adaug vreo doză de rafinament stilistic scri-
erii - e la fel ca-n dimineţile în care, plimbându-te 
cu o bicicletă pe-o alee din parc respiri mireasma 
florilor de tei cu ochii închişi. Believe me!
Întâi, să ştii că membrii echipei Philos sunt 
cam de aceeaşi vârstă cu tine, diferenţele sunt 
neînsemnate, aşa că nu există grade de infe- 
rioritate; apoi, să ştii că nici preocupările nu diferă 
şi-atunci vei remarca plăcerea de a lucra într-un 
mediu prietenos. 

Draga cititorule,
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Să ştii că există Philos fiindcă drepturile studentu-
lui (ale tale, ale mele ş.a.m.d.) se doresc respectate; 
de aceea suntem o asociaţie non-guvernamentală, 
non-profit: ţinem cu studenţii şi îi apărăm de 
monstruozităţi fără să cerem nimic în schimb decât 
respect şi  dreptate. De fapt, ai să remarci că astea 

două sunt de ajuns şi că ăsta este, în fond, scopul 
primordial Philos.

Ţi-am spus ce anume cerem, dar nu şi ce 
câştigăm. Ei bine, având mereu ocazia să 

te implici cu idei, păreri ş.a poţi aplica pen-
tru diverse proiecte, pentru coordonarea lor 

şi astfel poţi să-ţi valorifici cunoştintele sau 
abilităţile pe care poate altfel sau până atun-

ci nu le foloseai ori nu ştiai cum să o faci. O să 
constaţi atunci ce înseamnă schimbare şi-o să simţi 

satisfacţia de a fi realizat ceva (seminificativ) şi de a 
fi dus un lucru la bun sfârşit (de care să fii mândru). 
Cu timpul vei câştiga experienţă, iar asta înseamnă  
testarea unei viitoare cariere, înseamnă dezvolta-
rea unei reţele de contacte personale şi profesionale, 
înseamnă legături cu personalităţi sau mari organizaţii 
naţionale şi internaţionale şi altele asemenea. Depinde 
doar de tine unde vrei sa ajungi.
O să câştigi noi cunoştinţe (zilnic) din arii variate şi apoi 
le vei putea pune şi în practică; poate descoperi ceva 
nou pentru tine până atunci la care te mai şi pricepi 
pe deasupra şi-atunci, norocul tău! Poţi marca, deci, 
un important moment la care iei parte, o schimbare pe 
care ţi-o şi doreşti, dar la care nu te-ai fi aşteptat.
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O să câştigi noi prieteni, mereu la îndemână, întot-
deauna gata să te-ajute. O, ce frumos, nici nu-ţi im-
aginezi (aici e mai greu de explicat în cuvinte), însă îţi 
spun doar atât: nu te poţi decât bucura şi nu poţi decât 
mulţumi celor care te-au primit cu braţele larg deschise 
şi cu zâmbetele mereu pe faţă, celor care te-au iniţiat.
O să ţii la echipa ta şi-o să realizezi că “unde-s mulţi 
puterea creşte” nu-i doar o vorbă din popor şi că 
semnificaţiile ei sunt undeva mult mai adânci decât 
credeai. Echipă înseamnă implicare, cât mai multă im-
plicare din partea fiecăruia pentru aceeaşi cauză care te 
şi uneşte într-o echipă.
 În fine, o să câştigi o anume satisfacţie şi-un comfort 
personale, valori precum: devotament, transparenţă, 
demnitate, solidaritate, curaj, datorie, răbdare, respect; 
de asemenea vei şti să-ţi pui în valoare şi-n practică 
ideile, vei avea iniţiativă în deciziile pe care le vei lua 
şi nu în ultimul rând vei câştiga timp (te poţi simţi util 
folosindu-l constructiv la maximum pentru tine şi pen-
tru alţii şi evitând să îl pierzi). Zic eu vei câştiga, dragul 
meu, cea mai bună soluţie. You choose your time.

Mihaela Matei
Secretar General Philos
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Studentul reprezentant este cel care are influență de 
decizie, este unul dintre cei ce pote face lucrurile mai 
bune în spaţiul universitar, este vocea studenţilor 
împreună cu Philos.
A fi în acele structuri nu valorează nimic dacă nu reuşeşti 
să impui anumite poziţii şi păreri ale studenţilor,  esti 
acolo o persoană, dar în vocea ta zac multe altele. Un 
student reprezentant înseamnă să ocupi unul din lo-
curile dedicate studenţilor din structurile de con-
ducere, consultative sau administrative ale facultăţii 
sau universităţii.
În primul rând, pentru a ajunge acolo trebuie să fi vo-
tat de către studenţii pe care îi vei reprezenta sau, în 
anumite cazuri, vei fi delegat de către asociaţie. Pentru 
a rămâne acolo trebuie să cunoşti tot ce ţine de viaţa 
academică a studenţilor, regulamente, probleme, nevoi 
şi interese ale acestora. Acest lucru îl faci procurând 
documentele necesare, luând legatura cu asociaţia şi 
prin metode de legitimare a părerii studenţilor, adică 
cercetări în legătură cu subiecte academice, dezbateri, 
ore de consiliere cu studenţii şi brainstorming pe toate 
holurile facultăţii.
Transparenţa în faţa studenţilor şi informarea lor 
continuă reprezintă, de asemenea, una din cele mai im-
portante obligaţii. Acest lucru îl poţi face prin comuni-
carea pe grupuri, site-ul facultăţii, în şedinţe deschise, 
prezentarea raportului de activitate semestrial.
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Deoarece Philos este asociaţia de reprezentare a 
studenţilor din Facultatea de Filosofie, este normal şi 
necesar să comunici orice aspect legat de studenţii cu 
Biroul de Conducere Philos iar deciziile finale se vor lua 
împreună. Şedintele în care vei fi convocat pot sa fie cea 
mai sigură cale, de altfel, poţi şi tu sa ceri o şedintă cu 
asociaţia.
Pentru că mulţi studenţi nu cunosc multe din 
reglementările la nivel de facultate şi universitate, acest 
lucru îţi revine ţie, dacă ei nu ştiu multe lucruri ce ţin 
de activitatea lor academic nu vor reuşi sa beneficieze 
de anumite lucruri, să profite de drepturile pe care le 
au, dar şi să-şi respecte obligaţiile.
În concluzie, dacă te hotărăşti să fii student  
reprezentant să nu uiţi să porneşti de la studenţi cu opi-
nii, să te întorci la ei cu informaţii şi să-ţi argumentzei 
poziţiile până cănd vor fi acceptate. Trebuie să fii inde-
pendent de conducerea facultăţii, să nu cauţi beneficii 
în prezenţa ta acolo (note mai mari, simpatia profeso-
rilor, cămine etc) şi să-ţi iei curajul cu tine la toate întâl-
nirile cu cei din conducere pentru că studenţii te susţin.

Art. 23 Studenţii reprezentanţi au dreptul: 
a) de a-şi exprima liber punctul de vedere; 
b) de a face parte din structuri asociative al căror statut 
nu contravin Cartei Universitare; 
c) de a avea acces la orice informaţie şi procedură 
legată de organizarea, implementarea şi evaluarea 
învăţământului din Universitate; 
d) de a solicita şi primi sprijin din partea Universităţii în 
cazul în care prin exercitarea drepturilor sau obligaţiilor 
sale se simte ameninţat sau discriminat de către un 
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un membru al comunităţii academice sau de personalul Universităţii; 
e) de a cere sprijin din partea Asociaţiei Studenţilor; 
f) de a participa în alte comisii din Universitate/Facultate.

Art. 24 Studenţii reprezentanţi au obligaţia: 
a) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de 
activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi 
de a participa activ la soluţionarea acestora; 
b) de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă 
prin mijloace formale şi informale despre toate aspectele procesului 
de învaăţământ; 
c) de a informa şi de a colabora cu Asociaţia Studenţilor în mod 
constant; 
d) de a informa semestrial pe studenţii reprezentaţi despre activ-
itatea lor în structurile în care au fost aleşi; informarea se poate 
face printr-un raport de activitate postat pe site-ul facultăţii, al 
Asociaţei Studenţilor şi pe grupurile facultăţii; 
e) de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate; 
f) de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi; 
g) de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă; 
h) de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul 
procesului de învăţământ; 
i) de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;
j) de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta 
Universitară, Codul de Etică, prezentul Regulament, precum  şi 
orice hotărâre a  Consiliului Facultăţii  şi a Senatului sau alte regu-
lamente ce-i privesc pe studenţii reprezentaţi;
k) de a  respecta codul de Etică universitară, prezentul Regulament  
şi alte hotărâri  şi regulamente privind statutul studenţilor.
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Dragi  actuali  şi  viitori  Philosişti, 
Mă numesc Anca Mărgineanu, fost Preşdinte Philos, 
şi, întrucât eu şi câteva persoane cu multă energie şi 
poftă de a face mai mult, de a schimba şi crea ceva nou 
şi necesar studenţilor, ne-am gândit să înfiinţăm Phi-
los, acum trebuie să fac şi un articol pe această temă, 
dacă nu, Bianca mă va *.
Aşadar: de ce? Pentru că ne doream mai multe de la fac-
ultate şi de la studenţie şi voiam ca studenţii să aibă 
mai multe drepturi şi oportunităţi de dezvoltare.
Cam ce am învăţat eu că face un preşedinte/lider sau 
ce ar trebui? Un lider este cel care îndrăzneşte, cel 
care are curajul să-şi asume conducerea unor oameni 
sau organizaţie, care încearcă să atingă un obiectiv 
împreună cu cei ce îl urmează.
Pentru a fi un bun lider trebuie să crezi în tine, să ştii să 
asculţi experienţa ta personală, experienţa celor din jur 
şi părerea lor, contează să fii tu cel ce ia hotărârile dar 
asta numai  după ce i-ai întrebat şi i-ai ascultat şi pe cei 
pe care va trebui să-i coordonezi.
Trebuie să gândeşti cu un pas în fața celorlalţi, să ai idei 
noi şi diversificate, să fii atent la alte domenii, dar, în 
acelaşi timp, să-ţi propui lucruri realizabile pentru că îi 
vei demotiva pe cei din jur dacă nu vei reuși să realizezi 
ce promiţi.
Un lider trebuie să ştie să fie mândru ca să imprime asta 
şi comunităţii, să fie umil atunci când e nevoie, să arate 
că datorează succesul întregii echipe, să fie o reflec-
tare a comunităţii reprezentate şi să-și asume greșeala  ex
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echipei, dar succesul să-l împartă cu toţi.
Nu trebuie să uite să fie şi un lider informal, să-şi petreaca şi o parte 
din timpul  liber cu colegii pentru că numai crearea legăturilor de 
respect şi amicale cu restul va duce la un adevărat leadership.
În rest ce vă mai povestesc despre experienţa mea este că: în cali-
tate de preşedinte Philos şi student consilier-senator mi-am adus 
aportul în multe activităţi de reprezentare ale studenţilor la nivel 
de facultate şi universitate, în activităţi adresate membrilor Phi-
los, dar şi activităţi ce nu țineau strict de partea educaţională, dar 
la care studenţii şi-au dorit să participe, toate acestea ducând la 
înfiinţarea şi dezvoltarea asociaţiei.
Consider că noi am început crearea unui climat de colaborare, 
unitate şi solidaritate între membri dublate de cunoaştere şi 
înţelegere reciprocă, dar acest lucru trebuie dezvoltat, într-un an 
şi ceva de când am început activitatea, este greu să cimentezi o 
structură.
Membrii Philos trebuie să interacţioneze direct cu mulți studenţi, 
lucruri de care asociaţia are nevoie pentru a fi un mai mare spri-
jin pentru aceştia. A fi  student implicat în mişcarea studenţească 
înseamnă să-ţi asumi o parte din rezolvarea nevoilor studenților 
şi să faci ceea ce îţi asumi şi sper că o să respectaţi asta cu toţii, 
că o să munciţi împreună, fiecare să vină cu ideile şi părerile pro-
prii, dar date dezabaterii pentru a putea fi un tot ce împărtăşeşte 
aceleași obiective şi idealuri. Cel mai important lucru este vizi-
unea voastră şi experienţa în rândul studenţilor şi a structurilor 
abilitate să coordoneze nevoile lor.
Munciţi, credeţi în voi, în Philos, în colegi, zâmbiţi, nu renunţaţi 
uşor, aşa veţi ajunge mândri de voi şi studenţia voastră.

 ˘ ˘ ˘
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Departamente
PHILOS

RESURSE UMANE

• Recrutare voluntarilor Philos

• Motivare tuturor membrilor și a voluntarilor Philos

• Monitorizare activităti membriilor activi 

• Organizarea de teambuilding-uri

• Creare coeziune de grup pentru membrii activi și voluntarii 

Philos

• Evaluarea de nevoi și asteptări ale  membriilor  Philos, dar 

și ale studenților din Facultatea de Filosofie (împreună cu 

departamentul de Reprezentare).

• Asigură dezvoltarea profesională și personală a membriilor, 

dar și a studenților din Facultatea de Filosofie (împreună cu 

departamentul de Reprezentare).

• Gestionarea și îmbunătățirea documentelor  Philos.

• Menține legătura cu studenții (împreună cu departamentul 

de Reprezentare) și terți.

• Prezentare raport de activitate la cel puțin 6 luni

• Participă la ședințe generale, ședințele de Resurse Umane, 

AG-uri și proiecte Philos.
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COMUNICARE ŞI PROMOVARE• Menține legătura cu partenerii media și sponsorii• Relații externe locale, naționale și internaționale• Îmbunătățirea și promovarea imaginii asociației • Perfecționarea profesională continuă• Participă la ședințe, AG-uri și proiecte Philos• Bază de date cu parteneri media și sponsori, dar și contac-
tarea acestora pentru  parteneriate• Bază de date cu grupurile din facultate și promovarea Philos 
pe ele

• Promovează și realizează newsletter Philos, Revista Philos 
(Meta-Ghidul), site-ul și blogul Philos• Crearea și oferirea de materiale promoționale în legătură cu 
Philos sau alte evenimente• Crearea și oferirea de mape, CD-uri, obiecte personalizate 
și invitații

• Comunicare online: messenger, blog, facebook, twitter, e-
mail, yahoo groups.• Prezintă și reprezintă Asociația Philos la diverse întâlniri

• Informează studenții în legătură cu alte activități, UB, 
ANOSR, și informații de nivel internațional• Să informeze studenții cu privire la implicare în evenimen-
tele ANOSR și ASUB• Creează strategii și modalități pe semestru pentru a-și at-
inge scopurile

• Prezentare raport de activitate la cel puțin 6 luni• Participă la ședințe generale, ședintele de Comunicare și 
Promovare, AG-uri și proiecte Philos
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REPREZENTARE

• Stabilirea unor priorități și direcții de acțiune pe domeniul 

educativ pe specificul facultății noastre

• Organizarea periodică de seminarii și dezbateri pe teme de 

educație cu șefii de grupă, de an, dar și studenții de la noi și 

din alte părți

• Stabilirea de parteneriate educaționale cu organizații simi-

lare din țară și din străinătate, interesate de schimburile 

legate de educație

• Propunerea de noi proiecte de reprezentare care să fie ba-

zate pe nevoile studenților din Facultatea de Filosofie

• Baze de date cu locuri de practică pentru fiecare speciali-

zare, semnarea de contracte cu instituții pentru practică și 

distribuirea locurilor împreună cu conducerea Facultății de 

Filosofie.

• Ține legătura cu șefii de grupă și îi informează în legătură cu 

hotărârile ce țin de educație în facultatea noastră și asigură 

pregătirea și motivarea lor

• Se informează periodic în legătură cu practica, examene, 

profesori, cursuri, credite etc și transmite informația șefilor 

de grupă și reprezentanților de an

• Răspund întrebărilor de pe grupuri.

• Realizarea de chestionare bazate pe nevoile studenților.

• Îmbunătățirea programului de tutoriat în baza chestionare-

lor aplicate la sfârșitul anului universitar

• Prezentare raport de activitate la cel puțin 6 luni

• Participă la ședințe generale, la ședințele specifice departa-

mentului de Reprezentare și la AG-uri, dar și proiecte Philos
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CULTURĂ ŞI CERCETARE
• Bază de date și menținerea legăturii cu Centrele de Cerce-

tare din Facultatea de Filosofie, dar și altele
• Promovarea studilor științifice în publicații de profil
• Stimularea participării studenților în centre de cercetare
• Organizarea de sesiuni, conferințe și congrese cu și pentru 

studenți, atât la nivel local, național, dar și internațional
• Cooperarea cu studenți din alte facultăți (din țară sau din 

străinătate)
• Motivarea studenților pentru participarea la activitățile 

academice
• Căutarea de locuri de practică și stagii în domeniul cercetării 

și culturii (împreuna cu departamentul de Reprezentare)
• Promovarea altor conferințe, evenimente de cultura și cer-

cetare în rândul studenților din Facultatea de Filosofie
• Menținerea legăturii cu instituții ce tin de cultură și reviste 

culturale, pentru a le promova în rândul studenților, dar și 
pentru a-i impulsiona să scrie pentru ele.

• Propunerea și organizarea de proiecte ce țin de cultură și 
cercetare.

• Bază de date și muncă de cercetare pentru celelalte proiecte, 
dar și pentru îmbunătățirea structurii Philos

• Prezentare raport de activitate la cel putin 6 luni
• Participă la ședințe generale, la ședințele specifice departa-

mentului de Cultură și Cercetare, la  AG-uri și proiecte Phi-
los.
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Prima zi...
Accepţiunea generală este că viaţa noastră este 
împărţită în etape, fiecare importantă şi caracterizată 
de elemente ce îi oferă unicitate şi o delimitează 
ca o experienţă, transformată ulterior în amintire. 
Acestea formează un întreg şi ajung să ne caracterize 
pe noi ca oameni, ca membrii ai societăţii. Ajunşi la un 
anumit grad de maturitate putem să intuim etapele pe 
care le vom parcurge, cum ar trebui să ne comportăm 
în anumite situaţii şi cam care ar fi finalitatea tuturor  
acestora. Ce aşteptări avem de la noi în momentul în 
care punctele trasate şi cunoscute dispar? 
Vă propun să facem un pas spre un alt fel de  
viitor şi să încercăm să privim fiecare zi a vieţii  
noastre ca o nouă etapă importantă şi determinantă 
în evoluţia nostră, nu ca ceva simplu, limitat şi  
organizat.
Vă propun un concept nou : „voluntariat”, şi eu o să îl 
caracterizez prin: implicare, neaşteptat, decizii, schim-
bare, modelare, motivaţie , înţelegere, creare, progres. 
Dacă la sfârşitul primei zile în care ai interacţionat cu 
lumea creată în jurul acestui concept simţi că ai deprins 
un strop din ansamblu de piese menţionate mai sus, 
atunci vei continua pentru că vei vrea să le colecţionezi 
pe toate şi vei simţi nevoia să adaugi şi tu alte bucăţi 
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definitorii. 
Eu am simţit aceste lucruri din primul moment în care 
am avut contact cu ceea vroia să fie Philos în viitor, 
cu ceea ce avea să reprezinte Philos pentru mine. Mai 
mult decât toate lucrurile menţionate la nivel general 
mai sus, Philos a reprezentat o prima zi pentru mine, o 
schimbare în viaţa mea. Este şi va fi parte importantă a 
vieţii mele pentru că mă raportez în fiecare zi la concepte 
şi perspective dobândite în urma acestei experienţe şi 
consider că este unul din acele elemente din viaţa mea 
care intră în capitolul : „aşa a fost să fie...”
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Site-uri si grupuri utile‚

Fiind student, cu siguranță vrei să ții legătura cu priete-
nii tăi și să fii la curent cu tot ce se întâmplă în jurul tău 
pentru a profita oricând de oportunitățile care apar.
Astfel că mai jos am făcut o selecție de grupuri foarte 
utile pentru un student și le-am împărțit în două cate-
gorii. Prima este cea legată de facultate, tot felul de gru-
puri de la diferiți ani, diferite specializări, cea de a doua 
este legată de grupuri de unde poți afla totul despre 
cele mai noi evenimente, conferințe, proiecte, joburi, 
în general orice fel de activitate destinată tinerilor.
Dacă dați join la aceste grupuri vă recomand să vă setați 
Daily Digest, deoarece există un risc mare să primiți 
zeci de mail-uri pe zi.
O altă metodă de a menține legătura cu prietenii tăi, 
de a cunoaște alte persoane sau de a fi mereu informat 
în legatură cu tot felul de oportunități sunt o parte din 
site-urile recomandate mai jos.

Grupuri pentru studenți:

• resursetineret@yahoogroups.com

• eurodesk_info@yahoogroups.com

• ong_tineret@yahoogroups.com 

• proiecteinternationale@yahoogroups.com
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Grupuri din Facultatea de Filosofie:

• philos_info – Grupul general al Asociaţiei Studenţilor din Filosofie - PHILOS, unde puteţi găsi informaţii cu privire la tot ce ţine de Facultatea de Filosofie, proiectele Philos, dar şi alte informaţii utile unui student : internship-uri, conferinţe, training, şcoli de vară, reviste, centre de cercetare ş.a.m.d.• grup_filosofie – Grup pentru studenţii de anul 2 la filosofie 2010/2011
• se09se – Grup pentru studii europene, anul 3 (2011-2012)• phileinous – Grup pentru studenţii de anul 1, filosofie şi studii europene, 2010/2011
• filosofii_2011 – Grupul de discuţii al studenţilor de la filosofie şi studii europene, anul I, anul universitar 2011-2012• fil_unibuc – Acesta e un grup de discuţii pentru studenţii şi foştii studenţi ai Facultăţii de Filosofie
• greaca_veche – Curs de greacă veche şi terminologie filozofică greacă
• infof – Info (F) – locul în care se adună toţi studenţii facultăţii de filosofie pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în  facultate şi în afara ei 

31



Site-uri utile pentru tineri:

Facebook.com: cea mai răspândită reţea socială din lume 

(Asociaţia Philos, Facultatea de Filosofie)

Linkedin.com: locul unde poţi afla informaţii legate de ceea ce 

a realizat o persoană din punct de vedere profesional, poţi vedea 

ce joburi sunt disponibile.

Twitter.com: reţea sociala de micro-blogging, creată în 2006; 

poți posta de-a lungul zilei mici mesaje pe care le vor vedea 

cunoscuții tăi și tu vei putea urmări ce fac prietenii tăi în diverse 

momente ale zilei.
Blogul Philos:  philosub.wordpress.com

Site-ul Facultății de Filosofie: www.filosofie.unibuc.ro

Blogul Facultății de Filosofie: blogs.ub-filosofie.ro/filosofie

Site-ul Universității din București: www.unibuc.ro

Site ASUB (Asociația Studenților din Universitatea București): 

www.asub.ro
Site ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din 

România): www.anosr.ro

LEAP (Link Education And Practice): leap.ro

Euro26:  www.euro26.ro/e26/

CROS (Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești):  

cros.ro
Studentie.ro : informații pentru orice student
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Dictionar 
PHILOS
,

 grup de discuții (yahoo) – permite comunicarea 
unui număr mare de persoane interesate de un subiect comun, 
se pot posta linkuri, documente și este foarte utilă folosirea 
lor, atât ca student, cât și ca membru Philos.
 google docs – dacă ai gmail poți folosi foarte multe 
utilități, poți avea baze de date online și fiecare poate modifica 
oricând ceva, salvându-se automat.
 newsletter – sursă zilnică de informare și online, 
abonarea la tot felul de newslettere te va menține informat; 
lucrăm la newsletter-ul Philos și ți-l recomandăm.
 team-building – activitate care încurajează 
cunoașterea și lucrul în echipă, se fac tot felul de ieșiri și de 
joculețe de cunoaștere în Philos.
 brainstorming – generarea unui mare număr de idei 
alături de colegi inventivi, astfel că proiectele Philos mereu 
necesita o furtună de idei.

Vei auzi acești termeni destul de des, astfel încât ar fi o idee bună 
să ai o oarecare idee despre ei.
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 deadline – nu este cel mai simpatic cuvânt, dacă e 
deadline înseamnă că trebuie respectat și este acea dată limită 
peste care nu poți trece, în orice proiect deadline-ul este im-
portant pentru a fi cât mai eficienți și organizați.
 flyer – hârtiuță colorată care te informează cu privire 
la un eveniment/ proiect.
 diagrama Gantt – folosită în proiectele pe care le 
desfășurăm și reprezintă grafic activitățile desfășurate pe o 
perioadă de timp.
 energizer – joculeț drăguț ce te ajută să îți recapeți 
forțele (îl folosim la traininguri și ședințe)
 networking – întâlnire în diferite contexte a unor 
persoane cu care poți colabora profesional (în Philos vei avea 
parte de astfel de întălniri cu oameni foarte diferiți).
 fundraising – presunpune strângerea de fonduri, 
sponsorizări, fără ele nu am putea face proiecte.
 teasing – sau cum să stârnești curiozitatea pentru un 
viitor proiect
 workshop  și training – sunt bazate pe educație 
non-formală și tu ai un rol activ în cadrul lor, nu sunt livrate 
doar informații și atât, ci învățăm unii de la alții
 feedback – trebuie oferit mereu, ne spunem părere cu 
privire la o idee, un proiect, arătăm ce ne place și unde nu este 
ok, dăm sugestii pentru a putea îmbunătăți ideea.
 alumni – membru Philos care nu mai activează în 
asociație, are un statut onorific și dă feedback celorlalți.
 resurse umane – oamenii din Philos care se ocupă 
de recrutarea și motivarea membrilor, dar și de formarea lor, 
îmbunătățirea continuă
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 cenzor – funcție în Philos deținută de o persoană care 
are rolul de a se asigura de transparența lucrurilor și de a fi 
totul în concordanța cu statutul Philos și cu Regulamenul de 
Ordine și Funcționare (ROF)
 BC (Biroul de Conducere) – este format din 
președintele Philos, cei 3 vicepeședinți și secretar general.
 CSR –  Corporate Social Responsability
 ASUB – Asociația Studentilor din Universitatea 
București, Philos este membru ASUB
 ANOSR – Alianța Națională a Organizațiilor 
Studențești din România, Philos este membru ANOSR.
 sponsor – este o persoană, firmă care ne poate oferi 
consumabile, bani pentru un proiect în schimbul promovării
 partener media – este cel care îți promovează proi-
ectul prin canalele disponibile, este vorba de o promovare 
reciprocă
 ședință – ne întâlnim să punem proiectul la cale (dacă 
întârzii trebuie să aduci pufuleți)
 AG (Adunarea Gnerală) – are loc de două ori pe an 
(octombrie și mai) și se discută cele mai importante aspecte 
legate de Philos, se fac alegeri și au drept de vot doar membrii 
activi.
 raport de activitate – este o evidență a ta în care 
notezi toate acțiunile pe care le-ai realizat în 6 luni în Philos, 
se trimte BC-ului Philos la finalul celor 6 luni de activitate.
 ONGS-uri – Organizații non-guvernamentale 
studențești
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Parteneri educationali,
Fiindcă avem nevoie și de ajutor și ne dorim să facem multe 
proiecte, nu doar la nivel local, avem și câțiva parteneri 
care ne susțin în demersul nostru. De asemenea, suntem 
membri atât în ASUB, cât și în ANOSR.

ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România) îşi are rădăcinile bine în-
fipte în pământ din toamna anului 1998 (când au avut 
loc mişcarile sociale studenţeşti, la Palatul Victoria) 
odată cu momentul conştientizării nevoii acute de a 
se constitui într-o structură reprezentativă, legitimă şi 
puternică. 
ANOSR devine astfel prima federaţie naţională 
studenţească din România, având 62 de organizații 
studențești care au aderat la principiile lor.
ANOSR luptă pentru o mai bună reprezentare a 
studenților la nivel național, pentru o educație de cali-
tate, accesibilă tuturor, pentru ca vocea studenților să 
nu fie ignorată în problemele care îi afectează în mod 
direct, pentru dezvoltarea societății, fiindcă o societate 
este reflectată de persoanele ce o compun.
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ASUB (Asociaţia Studenţilor din Universitatea 
Bucureşti) a fost fondată în 17 mai 1999 cu scopul de 
a reprezenta toţi studenţii Universităţii din Bucureşti 
cu preponderenţă pe partea sindicală şi este singura 
organizaţie studenţească constituită legal la nivel de 
Universitate, recunoscută de către forurile superioare 
ale UB ca partener egal în luarea deciziilor. 
În prezent are 14 asociaţii membre. În timp, ea a de-
venit un lider de opinie în mediul ONG şi în mass-me-
dia,  iar dincolo de orice, putem spune cu mândrie că 
ASUB are un spirit şi atitudine proprii, are aspiraţii şi 
idealuri care constituie un tot unitar, ceea ce ne con-
duce cu gândul la o organizaţie viabilă,  serioasă, a cărei 
credibilitate a crescut cu fiecare acţiune desfăşurată.

CROS (Centrul de Resurse pentru Organizaţii 
Studenţeşti) este o organizaţie de tineret dedicată 
organizaţiilor non-guvernamentale studenţeşti cu 
principalul scop de a creşte impactul celor peste 200 de 
ONGS-uri şi totodată de a dezvolta modelul alternativ 
în aşa fel încât în următorii 20 de ani el să ducă la trans-
formarea sistemului educaţional din România.
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LEAP (Link Education and Practice) este prima 
organizație constituită ca platformă de interacțiune în-
tre studenți, companii, instituții și ONG-uri, cu scopul 
de a crea o punte de legătură între oferta educațională 
existentă și cerințele pieței de muncă. Pentru aceasta, 
LEAP își propune să promoveze și să faciliteze accesul 
tinerilor la activități de educație nonformală (volun-
tariat, stagii de practică, traininguri, școli de vară etc.) 
– activități care rafinează calitățile și aptitudinile im-
portante în dezvoltarea personală și profesională.

EURO 26 România este singurul ONG de tineret 
acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării Şi Tineretului 
(începând din noiembrie 2006) ca furnizor de formare 
profesională pentru organizarea diverselor programe de 
formare continuă a adulţilor – adică, şi a voastră, adulţi 
tineri sau tineri adulţi. EURO 26 România sprijină  
tinerii şi nu numai în a adopta Formarea Continuă ca 
un instrument de perfecţionare şi dezvoltare personală 
şi profesională.Totodată, a dezvoltat un concept inedit 
de training. Participanţii au ocazia pe parcursul zilelor 
de curs să cunoască un invitat surpriză, un practician 
de success în domeniul respectivului training.
 EURO 26 oferă oportunitatea de a comunica şi a rămâne 
interconectaţi cu trainerii şi participanţii prin inter-
mediul site-ului oficial al asociaţiei; tot aşa, oferă pro-
grame dedicate pentru ONG-uri, Asociaţii, Organizaţii 
de tineret şi, nu în ultimul rând oferă participanţilor, 
pe lângă atmosfera prietenoasă şi deschisă, propice 
învăţării şi dezvoltării, support de curs şi resurse via-
bile şi de actualitate pentru consultări viitoare.
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“Practica pe bune”
Toţi studenţii anilor II şi III licenţă, I şi II master, 
au de efectuat un număr de 28 de ore de practică în 
cadrul unei instituţii cu care, în prealabil, s-a încheiat 
un contract de parteneriat cu Facultatea de Filosofie. 
Practica în anul II licenţă şi  I master se poate face 
oricând inclusiv pe semestru sau în timpul vacanţei de 
vară, în timp ce pentru anul III licenţă şi master II este 
obligatorie întreprinderea stagiului pe semestrul I. 
Una dintre cele mai simple metode de a face practică 
serios şi de a rămâne cu anumite cunoştinte în urma 
stagiului este de a apela la Philos, tu iţi alegi locul 
de practică şi noi îţi facilităm legătura cu instituţia 
repsectivă.

De asemenea mai sunt şi locuri 
unde iţi poţi depune dosarul/cv-ul şi 
poţi participa la stagii de practică / 
internship-uri / proiecte:  
1.Institutul European din Romania
2.Prefectura Bucureşti
3.Biroul de Relaţii publice al 
Universităţii Bucureşti
4.Asociaţia Pro-Democraţia

Unele dintre cele  mai importante locuri de 
practică pe care le avem sunt:
1.Centrele de cercetare din cadrul Facultăţii 
de Filosofie*
2.Institutul Diplomatic Român
3.Biblioteca Central Universitară “Carol I”
4.Cult Market Research
5.Galeria şi Casa de Licitaţii Artmark
6.Observatorul Cultural

* Centrele de cercetare din cadrul Facultăţii au un regim
privilegiat, aplicarea făcându-se în mod direct într-o anumită 
perioadă anunţată din timp.
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Programul de tutorat
Aristoturel

Philos, începând cu toamna trecută, a implementat 
un program de tutoriat, ARISTOTUREL. Acest pro-
gram are ca scop facilitarea procesului de adaptare a 
studenților din anul I  la viața studențească printr-o 
informare corectă și adecvată cu privire la aspectele 
specifice Facultății de Filosofie și ale Philos – Asociația 
Studenților din Filosofie.
Dacă ești anul I, nu ezita să ne cauți!

Filosofie
Grupa 350 – Kozma Annamaria (anna.amzok@yahoo.com)
Grupa 351 – Vasilescu Ștefana (shteph_a@yahoo.com)
Grupa 352 – Șerban Oana (serbanoanacamelia@gmail.com)

Studii Europene
Grupa 300 – Spirea Larisa (larissa_elena91@yahoo.com)
Grupa 301 – Berchez Bianca (biancaberchez@yahoo.com)
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Regulament PHILOS

!!!

!! !!!
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“

“

PHILOSDe ce
Asociația de studenți PHILOS înseamnă pentru mine un 
pas important în viața de student deoarece integrarea  
într-o astfel de organizație este, zic eu, vitală în ceea 
ce înseamnă formarea vieții sociale, a unui grup stabil 
de prieteni, apoi intervin și descoperirea și dezvoltarea 
unor calități prin intermediul training-urilor orgaizate, 
apoi prin petrecerea timpului liber într-un ambient și 
mod placut prin balul de boboci, apoi exersarea muncii în 
echipă prin participarea la proiecte precum curățenia de 
primăvară, și nu în ultimul rând promovarea asociației și 
implicit a facultății de filosofie prin Târgul Educației și cel 
al Absolvenților. Alege cu încredere, pentru că Merită!
Lipan Narcis

PHILOS este capabilă să schimbe lucruri în viața celor 
care fac parte din ea, care îi dedică puțin timp, care se 
sacrifică pentru ca numele ei sa fie cunoscut și ca scopul 
ei să fie îndeplinit. Viața mea s-a schimbat pentru că am 
facut parte din Philos și îmi doresc ca toți cei care vor face 
vreodată parte din ea să o iubească la fel de mult cum am 
iubit-o eu, Alina (bufnița noastră amețită) și Anca (micul 
tiran din Philos). 
Roxana - Nicoleta

“

“
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“PHILOS? Am călcat pragul asociaţiei Philos din dorinţa de a mă 
integra într-un colectiv nou, alături de care să particip la 
diferite evenimente şi proiecte. Asociaţia studenţească 
mi-a transmis totodată ideea de iniţiativă, curaj de a între-
prinde diferite acţiuni cu şi pentru studenţi. Când am făcut 
cunoştiinţă cu PHILOS am înţeles că voi putea împărtăşi 
cu încredere ideile mele, încercând alături de ceilalţi să 
facem studenţia mai bună. Pentru mine PHILOS înseamnă 
acum curaj, seriozitate, schimbare dar şi un cadru plăcut 
şi prietenos, bază a tuturor proiectelor in desfăşurare sau 
realizate deja. Consider că este deosebit de important ca o 
asociaţie studenţească să fie mereu deschisă la sugestii şi 
să aibă ambiţia de a împlini chiar şi cele mai măreţe proi-
ecte pe care şi le stabileşte. Cumva, un grup format din 
oameni diferiţi a reuşit să lege ideile tuturor şi să lipească 
astfel membrii săi, pentru a deveni mai puternic. PHILOS 
înseamnă atenţie, iniţiativă şi acţiune.
Carla-Francesca Schoppel

“
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Mărturisesc că, de când am intrat în Philos, mă simt puțin 
schimbată (probabil se cumulează și cu modificările sur-
venite cu intrarea la facultate). Am devenit mai sociabilă, 
m-am lovit de “probleme” (necunoscute până atunci) ce 
au trebuit soluționate, dar, poate cel mai important, mi-
am făcut noi prieteni. Aș fi putut să folosesc cuvinte mari, 
dar nu văd rostul. Am preferat să scriu din suflet, decât 
să îmbrac o minciună în “haine prețioase”. Închei prin a 
menționa că îmi doresc să realizăm împreună (cu toți cei 
implicați în această asociație) proiecte importante cu care 
să ne mândrim.
Larisa-Elena Spirea

Totul a început cu un formular de recrutare, pe care l-am 
completat de curiozitate și plictiseală, fără să mă gândesc 
la urmări. Ceva mai târziu eram membru junior Philos, 
alături de o mână de oameni entuziaști și doritori să ajute. 
M-au întrebat ce-mi place să fac. Le-am zis că design. Așa 
că m-au pus la muncă. Însă printre desenat bufnițe și 
făcut postere, am avut o revelație – nu eram la facultatea 
potrivită. Pot spune că PHILOS-ul mi-a deschis ochii, pen-
tru că dacă nu m-aș fi alăturat lor, acum nu aș fi fost în 
Danemarca, unde studiez ce-mi place cu adevărat, și anume 
Multimedia Design.
Țerbea Andrei
(fost membru Philos & fost student al Facultății de Filosofie)

“

“

“

“
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Cu PHILOS am învățat să visez, am învățat să îmi pun în 
practică ideile, am învățat ce înseamnă succes, dar și eșec, 
cum să înving de fiecare dată, cum  să lupt pentru drep-
turile mele, dar să fiu și o voce pentru studenți.  După cum 
spunea un înțelept ”philosist” (miss Roxana) … PHILOS a 
fost la granița dintre joacă și realitate. Pentru mine PHI-
LOS a fost ca un vis frumos, o amintire pe care nu o voi uita 
și oameni ”altfel”, oamenii de la Facultatea de Filosofie.” 
Cărădeanu Alina

Un calorifer. Un laptop roşu. Anul I. Eu încercând să-l citesc pe Hegel. 
Alex şi Adi ademenindu-mă la un training PHILOS cu a lor turtă dulce. 
Făcută de fapt de Alina. Anca, puţin încordată numai prin faptul că 
nu mă cunoştea dându-mi târcoale. Şi trainerul pe Managementul 
Proiectelor care mă dă afară. Fără discuţii. Aşa a început pentru mine 
fenomenul PHILOS.  Fenomen pe care l-am fructificat la maxim. Şi nu 
trebuie băgată placa cu dezvoltare profesională, cât cea cu dezvoltare 
personală. Am cunoscut Realitatea efectiv. Am cunoscut tipologii pe 
care nu le-aş fi analizat atât de bine dacă nu era contactul cu PHILOS. 
Mi-am dat seama că la un moment dat va trebui să lucrez. Mi-am dat 
seama că prin voluntariat pot accede mult mai uşor la o muncă pen-
tru care să depun şi ultimul strop de pasiune. Am cunoscut şi ultimul 
colţişor al Facultăţii de Filosofie. Am reuşit să stau mult mai mult 
timp în facultate (pe calorifere, în sediu, pe bănci, pe borduri, în am-
fiteatru) decât în orice alt loc. Am învăţat cum e să bei cu oamenii cu 
care şi faci lucruri serioase (aka proiecte). Am învăţat de ce trebuie 
să am o agendă. Am învăţat că pot schimba TOT. Am învăţat că pot. 
Am învăţat ce e aia studenţie. Dar nu acea studenţie prost înţeleasă în 
rândurile liceenilor. Ci acea studenţie în care mergi şi la facultate. Şi 
citeşti. Şi bei. Şi călătoreşti. O arzi şi hipster. Şi cunoşti multă lume. Şi 
eşti şi dezamăgit. Şi râzi şi nu te poţi opri.” 
Irina Crăciun

“

“

“

“
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TEAMBUILDING
o viziune
Ce înseamnă teambuilding? Simplu. Clădirea echipei. 
Dar nu substantivul clădire, ci verbul a clădi. A face o 
echipă. Și cum poți să îți dai seama că ai o echipă, de 
preferat unită, dacă nu după un astfel de antrenament?
Dar ce fel de antrenament? Bună întrebare. Este simplu 
de răspuns și la asta. Iei o mână de oameni, ieșiți la o 
bere de fiecare și veți ajunge treptat la concluzia că o 
singură bere de căciulă, este prea puțin. Mai comandați, 
mai comandați, până faceți un castel de sticle. Perfect, 
ați construit clădirea pentru care ați ieșit în oraș. Ăsta 
e un aspect.
Alt aspect este determinat de faptul că teambuildin-
gul nu instigă la alcool. Asta rămâne la preferințele 
celorlalți membri, dar mă gândesc, totuși, că pot fi ușor 
fentați. Întotdeauna merge. 
Să revenim la lucruri aproape serioase. Teambuild-
ingul rămâne la baza (ironic, nu?) îndeplinirii multor  
proiecte (asta pentru că majoritatea ajunge să compună 
unitatea), iar asta ajută enorm la formarea unei echipe 
de succes.
Clădirea unei echipe nu poate lipsi sub nicio formă din-
tr-o organizație, cu atât mai mult studențească și asta 
pentru că studenții trebuie să fie alături unul de altul, 
când alții iau decizii proaste, sau mai ales când unii do-
resc încărcarea CV-ului pe spatele și munca altora.
Sunt sigur că m-ai ajuta, daca ai putea, nu-i așa?

Călin Alexandru
Membru Departament Resurse Umane
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a FACE sau a NU FACE 
voluntariat

Unul dintre cei mai vehiculați termeni din mediul 
studenţesc în prezent este simplu şi cu siguranţă l-aţi 
auzit cel puţin în treacăt: voluntariat.  Presupunând 
că este doar un termen general şi fără niciun fel de 
semnificaţie pentru voi o să expun cele mai importante 
elemente ce caraterizează acest concept şi în ce măsură 
vă va influenţa pe voi o aprofundare reală a acestuia. 
Pentru început trebuie să ştiţi că voluntariat poate să 
facă oricine, fie că este elev, student sau pur şi simplu 
o persoană care îşi doreşte să se implice în proiecte, în 
societate, chiar dacă nu mai este membru al unui pro-
gram de învăţământ. Termenul în sine este caracteri-
zat prin faptul că oferă libertate. Cei implicaţi în acest 
proces o fac din proprie iniţativă, fără presiune şi obli-
gativitate. Tot ceea ce ai nevoie ca sa fii voluntar este 
determinare, implicare şi dorinţa de a afla lucruri noi 
şi a te dezvolta din punct de vedere personal şi profe-
sional. Pentru că asta este finalitatea procesului în sine: 
evoluţie personală. 
Voluntariat poţi să faci în orice organizaţie non-
guvernamentală, fie că este studenţească sau nu.
În acest caz diferenţa este realizată de proiectele or-
ganizate pentru că fiecare organizaţie are stabilit un 
public ţintă şi un anumit scop pe care îl va îndeplini 
în momentul în care proiectele organizate sunt imple-
mentate cu succes şi la ele vor lua parte persoane care 
fac parte din publicul ţintă stabilit anterior.
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Din acest punct de vedere, dacă sunteţi studenţi şi 
ştiti că în cadrul facultăţii voastre există asociaţii 
studenţeşti cel mai indicat este să vă înscrieţi în cadrul 
acestora pentru a face voluntariat. Aşa veţi câştiga 
pe de o parte abilităţi importante pentru dezvolta-
rea personală şi totodată veţi putea participa activ la  
proiectele realizate de organizaţie, având în acest sens 
multiple avantaje.
În cadrul Facultăţii de Filosofie există Philos – Asociaţia 
Studenţilor din Facultatea de Filosofie. Scopul aces-
teia este reprezentarea studenţilor din facultate, dar 
în acelaşi timp, Philos pune accent pe dezvoltarea  
membrilor săi, iar proiectele organizate de Philos 
în primii doi ani de activitate evidenţiază acest as-
pect important. De asemenea Philos câştigă o bătălie 
importantă la capitolul voluntariat prin faptul că între 
membrii organizaţiei s-au stabilit relaţii de prietenie şi 
la întrebarea „Ce reprezintă Philos pentru tine?” (din 
cadrul unui studiu de caz pe cultură organizaţională), 
membrii au răspuns aproape în unanimitate: o familie.
Voluntariatul este una dintre experienţele care nu pot 
lipsi din viaţa de student pentru că îi adaugă un plus de 
energie şi schimbare.
Din acest punct de vedere Philos vă sfătuieşte să luaţi în 
considerare cele menţionate mai sus şi să vă interesaţi 
care este procesul prin care puteţi să deveniţi membru 
al unei organizaţii studenţeşti.  Informaţiile există, 
trebuie doar să aveţi ochii şi mintea larg deschise. 
Și să nu uităm că anul 2011 este anul european al  
voluntariatului!
Vă aşteptăm să deveniţi adevăraţi philosişti!
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Nu lasa scoala sa îti 
strice educatia

‚ ‚
‚

˘ ˘

Ai ajuns şi la facultate şi mai nou te numeşti student. 
Probabil că n-a fost atât de greu pe cât te aşteptai. În 
curând te vei obişnui cu rutina mersului la cursuri şi 
seminarii şi vei începe să ai mici revelaţii în privinţa 
învăţământului superior din România. Dacă nu eşti pe 
fază, te-ai putea lăsa prins în viaţa de zi cu zi şi te-ai 
putea trezi la sfârşitul facultăţii că ai o diplomă în bu-
zunar şi cam atât. Vei trage atunci o concluzie amară: 
că diploma ta nu înseamna mare lucru. Ea spune despre 
tine că te-ai prezentat la examene şi că, într-un fel sau 
altul, le-ai luat. Foarte bine că le-ai luat, dar nu e sufi-
cient. Asemănarea dintre o diplomă şi un buletin este 
că, începând de la o vârstă, toată lumea are câte una.
Hai să vedem ce ai putea face pentru a-ţi transforma 
studenţia în ceva mai mult decât un sport de luat ex-
amene.

În primul rând, aş vrea să îţi ofer 
5 motive pentru care eu cred că e 
nevoie să faci mai mult decât să 
iei examene:

Articol preluat de pe http://www.traianbruma.ro/
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Pentru a avea Cunoştinţe relevante pentru  
domeniul tău
Aici este domeniul în care facultatea ar trebui să ex-
celeze, dar nu te baza pe acest lucru. Unele materii sunt 
puse în orar nu pentru că sunt utile şi importante, ci 
pentru ca anumiţi profesori să aibă ce preda. Alte ma-
terii, care ar fi importante, nu sunt în orar pentru că nu 
are cine să le predea. Mai există şi materii importante şi 
relevante, dar care nu sunt actualizate, bine structurate 
sau bine prezentate.  În plus, în fiecare domeniu există 
şi specializări emergente, de multe ori interdisciplin-
are, care încă n-au pătruns în planul de învăţământ. Ca 
să fii sigur că vei avea acces la aceste cunoştinte, trebuie 
să faci mai mult decât să iei examenele.

Pentru a avea Competenţe profesionale  
practice
Teoretic, n-ar trebui să existe nicio diferenţă în-
tre teorie şi practică. Practic, e altceva J. Aşa cum nu 
poţi învăţa să mergi pe bicicletă ascultând o prelegere  
despre asta, nu vei putea deveni un profesionist com-
petent doar mergând la cursuri şi seminarii. Să fii com-
petent nu înseamnă să ştii, ci să fii capabil să faci.  De 
cele mai multe ori nici laboratoarele, acolo unde există, 
nu reprezintă o soluţie. Cu atât mai puţin pentru cei 
care vizează domenii cum sunt antreprenoriatul,  
managementul, resursele umane sau comunicarea. 
Pentru a dobândi competenţele practice trebuie să faci 
mai mult decât să mergi la examene.

1

2
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Pentru Înţelegerea „pieţei” şi networking 
profesional
Fiecare domeniu are organizaţiile, joburile, oamenii, 
cultura şi dinamica sa foarte particulară şi aceste lu-
cruri nu prea se găsesc în cărţi. Două companii care 
produc sandale pot fi foarte diferite ca angajatori.  
Imaginea în exterioar a unei organizaţii poate să nu 
spună prea mult despre cultura ei internă. Proiecte noi 
încep şi se termină mereu, oportunităţile apar şi dispar 
şi oamenii se mută de la un proiect la altul şi de la o 
companie la alta. Pentru a avea succes într-un domeniu, 
nu sunt suficiente cunoştinţe şi competenţe. Trebuie să 
înţelegi piaţa, să fii mereu la curent cu oportunităţile 
care apar, să cunoşti oamenii relevanţi din domeniu şi, 
pe cât posibil, să te cunoască şi ei pe tine, iar acest lucru 
nu ţi se va întâmpla dacă doar vei merge la cursuri şi 
examene.

Pentru Soft skills
Probabil că ai auzit deja de „soft skills” şi cât de impor-
tante sunt. Spre deosebire de „hard skills” care sunt 
abilităţi specifice unui domeniu, de soft skills ai nevoie 
în orice domeniu. Iată câteva dintre dotările standard 
ale unui profesionist de succes:  comunicare asertivă, 
vorbire în public şi abilităţi de prezentare, lucru în 
echipă, negociere, leadership, inteligenţă emoţională, 
managementul timpului, etc. La acestă enumerare, 
care nu e completă, aş mai adăuga o abilitate pe care eu 
o consider foarte valoroasă pe termen lung: abilitatea 
de a învăţa în mod autonom. Promovarea examenelor 
este, în mod evident, foarte puţin corelată cu dezvolta-
rea acestor abilităţi.
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Pentru Dezvoltare personală 
Facultăţile româneşti nici măcar nu îşi propun să con-
tribuie la dezvoltarea personală a studenţilor, dar 
perioada studenţiei este ideală pentru a te dezvolta pe 
toate planurile. Este momentul să ai grijă de sănatatea 
ta, să înveţi să mănânci sănătos, să faci sport, să citeşti, 
să mergi la teatru, să descoperi alte culturi, să înveţi să 
cânţi la un instrument, să descoperi şi altă muzică, să 
joci teatru, să experimentezi lucruri noi şi să înveţi să îţi 
îmbini şi echilibrezi viaţa profesională şi cea personală. 
Luatul examenelor nu te va ajuta cu nimic nici la acest 
capitol.
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Dacă eşti convins să faci din studenţia ta mai mult decât 
un şir de examene, îţi ofer 11 idei pentru a-ţi îmbogăţi 
această experienţă.

1. Fii autonom în învăţare. Setează-ţi singur obiective, 
motivează-te singur, alege-ţi singur strategiile şi metodele 
de a învăţa. Alege materiile care sunt relevante pentru obiec-
tivele tale profesionale şi acordă-le mai multă importanţă. 
Ignoră-le pe cele care nu te interesează. Găseşte măcar un 
subiect din domeniul tău care nu e în planul de învăţământ 
şi studiază-l pe cont propriu. Setează-ţi obiective şi din zona 
de competenţe practice, soft skills, networking şi dezvoltare 
personală. Dacă vrei să faci asta şi nu ştii cum, scrie-mi.

2. Mergi câteva luni să studiezi într-o universitate din 
altă ţară. Ca student, poţi face asta prin programul Erasmus 
– google it!

3. Mergi cât mai devreme într-un internship în do-
meniul tău. Îţi va clarifica multe lucruri şi te va motiva. Poţi 
să cauţi internship-uri aici: http://www.startinternship.ro/

4. Alege-ţi un prof tare din facultatea ta şi mergi să lu-
crezi cu el într-un proiect de cercetare. Ai putea să încerci să 
scrii o lucrare şi să o prezinţi la o sesiune de lucrări ştiinţifice 
studenţeşti.

5. Mergi la o conferinţă ştiinţifică în domeniul tău cât 
mai devreme. Dacă va fi în altă ţară, cu atât mai bine.
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6. Mergi la traininguri, prezentări şi proiecte 
studenţeşti. Citeşte cu atenţie afişele de prin facultate, 
abonează-te la grupuri de discuţii pentru studenţi şi încearcă 
cât mai multe. Nu te lăsa descurajat dacă prima dată nu ai 
fost încântat.

7. Mergi într-un schimb de tineret sau program inter-
cultural de tineret. Sunt diverse organizaţii şi programe care 
oferă astfel de oportunităţi. Trebuie să depui puţin efort să 
le găseşti, dar te vei convinge că merită.

8. Participă la competiţii studenţeşti. De exemplu, 
pentru studenţii interesaţi de comunicare există Olimpia-
dele Comunicarii, pentru cei la management exista Roland 
Berger Case Study Challenge sau Trust by Danone. Caută o 
competiţie care ţi se potriveşte.

9. O experienţă pe care n-ar trebui să o ratezi este aceea 
de a fi membru într-o organizaţie studenţească. 

10. Fă-ţi un blog de student care să devină mai târziu 
blogul tău profesional. Reflectează asupra obiectivelor tale 
profesionale şi asupra experienţelor tale de învăţare şi scrie 
despre ele. Intră în dialog cu profesioniştii din domeniul tău. 
Dacă vei fi consecvent, blogul tău va deveni până la absolvire 
piesa de rezistenţă a portofoliului tău profesional.

11. Găseşte-ţi unul sau mai mulţi mentori şi stai cât mai 
mult pe lângă ei.

Traian Brumă
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