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Despre LSRS 
Liga Studenților Români din Străinătate este o organizație 
non-guvernamentală cu peste 13.500 de membri din peste 50 de țări.

 

LSRS a fost înființată datorită creșterii rapide a numărului de
studenți și absolvenți români în străinătate, precum și necesității
unei platforme de comunicare între aceștia. Lansată oficial pe 8
ianuarie 2009, LSRS constituie o platformă de networking și sprijin
reciproc pentru membrii săi: studenți în străinătate, absolvenți de
studii peste hotare sau tineri din România care doresc să-și continue
studiile în străinătate.



LSRS oferă consultanță academică tinerilor români care doresc să-și
continue studiile în străinătate, prin facilitarea legăturilor cu cei care deja
au plecat. Organizația a devenit astfel o punte de legătură, cooperare şi
susținere reciprocă între România și lumea academică de peste hotare.

LSRS promovează inițiativa, profesionalismul și solidaritatea membrilor săi ca
reprezentanți de valoare ai României, precum și o atitudine pozitivă față de
perspectivele reorientării lor spre tară. În același timp, aduce în prim-planul
opiniei publice tineri valoroși, educați în străinătate, dar și în țară, ca modele
de profesionalism și competență.



LSRS activează prin filialele și
reprezentanțele sale în 13 de țări ale
lumii, acolo unde se află cele mai
numeroase grupuri de studenți
români. Anual, voluntarii din aceste
țări organizează zeci de proiecte ce
au ca scop dezvoltarea și
consolidarea acestor comunități,
dar și construirea unei imagini
pozitive a României în lume.
Proiectele variază de la conferințe,
ateliere și întâlniri oficiale, până la
reuniuni informale și evenimente
culturale. Filiale active:

Austria
Belgia
Danemarca

Franta
Germania

Italia
Japonia
UK

Olanda
Portugalia
Spania

SUAElveția



EDUCAȚ IE
facilitând accesul tinerilor români la o educație de calitate
peste hotare;

COMUNITATE
urmărind creșterea coeziunii între studenții și absolvenții
români în străinătate;

IMPACT
creând o punte de legătura între România și tinerii care
doresc să se implice în dezvoltarea țării noastre.

LSRS își concentrează activitatea pe trei direcții
majore de acțiune:



În doar 11 ani de activitate, au fost organizate peste 300 de proiecte de succes, iar impactul
acestora se reflectă cu fidelitate în numărul beneficiarilor: peste 10.000 de membri și peste
250 de voluntari activi, a căror implicare a depășit cu mult 850.000 de ore de voluntariat.

EDUCAȚIE
Caravana LSRS
Mentorat LSRS

COMUNITATE
Filiale și reprezentanțe
Forumul LSRS
Proiectele globale LSRS
Summer Camp

IMPACT
INTU
Hai acasă
SMART Internships 
Gala LSRS
Future Skills & Future of Work



Proiectele LSRS
Toate proiectele LSRS urmăresc aceleași 3
direcții strategice: educație, comunitate și
impact. Ceea ce le distinge este valoarea
lor adăugată pentru tineri, comunități și
societate: unele inițiative se bucură de
impact asupra elevilor și studenților care
doresc să studieze sau care studiază deja
peste hotare, altele asupra absolvenților
care intenționează să revină în România
pentru a profesa.



FORUMUL  STUDENȚ I LOR
DIN  ROMÂNIA
Forumul Studenților din România va avea loc în
vara anului 2021 și va aduce împreună întreaga
comunitate de studenți români de pretutindeni.
Forumul va fi o oportunitate de a discuta
deschis despre subiecte relevante și importante
pentru societatea română. Rezoluția scrisa ce va
rezulta din acest eveniment va fi transmisă
către autoritățile relevante din România pentru
a începe demersuri importante pentru sectorul
tineretului. Evenimentul va marca 150 de ani de
la Congresul Studenților Români de
Pretutindeni de la Putna.



INTU
INTU România -  INTU este o platformă online,
creată de către studenți și dedicată anunțurilor
pentru stagii de practică de tip internship pentru
tineri. Dorim să oferim studenților români șansa
de a forma abilități esențiale în vederea obținerii
unui loc de muncă odată cu finalizarea studiilor,
cât și oportunitatea de a intra în contact cu
valorile, practicile și cultura organizațională a
companiilor din România. INTU a luat naștere
dintr-un efort agregat și o dorință comună a celor
mai mari asociații studențești din România de a
orienta studenții și tinerii spre oportunitățile din
țară. 



GALA  LSRS
Va ajunge la cea de-a 12-a ediție în 2021, Gala
LSRS este singurul eveniment de mare
amploare din România care premiază și
promovează la scara națională și internațională
rezultatele de excepție ale studenților și
absolvenților românide peste hotare. Gala
reunește anual sute de tineri români din
întreaga lume și zeci de personalități de prim
rang ale societății romanești, având o vizibilitate
deosebită în spațiul public național, cu sute de
apariții în presă, radio și televiziune.



FUTURE  SK I L LS  &
FUTURE  OF  WORK
Prima conferință a dat startul unei serii de 3,
cu scopul întocmirii unui raport care va
conține concluzii și propuneri menite să fie
înaintate Ministerului Educației Naționale.
Totodată, prin aceste conferințe se dorește și
conștientizarea nevoii de schimbare și
adaptare a abilităților și competențelor
deținute de tineri la viitoarele cerințe ale
pieței muncii. Evenimentul are că tematică o
dilemă actuală pentru studenții și societatea
de astăzi, și anume joburile viitorului precum
și skillurile de care vom avea nevoie pe piața
muncii. 



SUMMER  CAMP 
Aflat la prima ediție în perioada 9-11
august 2019, SUMMER CAMP este cel
mai mare eveniment de networking
dedicat tuturor studenților români din
țară și din străinătate.Evenimentul a
avut loc la Covasna, în incinta
Centrului de Agrement Pădureni și
reprezintă o oportunitate valoroasă de
conectare, dezbatere și parteneriat
între tineri români de pretutindeni,
oferind cazarea și masa incluse pe
toată durata sejurului. 



CONFER INȚA  STUDENȚ I LOR ,
PROFES IONIȘT I LOR  Ș I
CERCETĂTORI LOR  ROMÂNI  D IN
MAREA  BR ITANIE

Conferința anuală a Studenților, Profesioniștilor și
Cercetătorilor Români din Marea Britanie
reunește studenții și profesionaliștii care lucrează
în corporații de reunume sau în mediul academic
și care se implică activ în comunitatea din care
fac parte. Conferința are ca scop formarea unor
legături profesionale între studenții și românii ce
s-au impus ca lideri în Marea Britanie. CSPCR
răsplătește, de ademenea, și efortul studenților
prin oferirea "Diplomei Ambasadorului" în diverse
domenii.

Proiecte organizate de filiale
- LSRS UK -



WOMEN IN  D IPLOMACY
În cadrul evenimentului Women in
Diplomacy, LSRS, filiala Belgia (LSRSBE) în
parteneriat cu Comité Diplomatique, au avut
onoarea de a o primi virtual pe E.S. doamna
Luminița Odobescu, Ambasador al României
la Uniunea Europeană. Deschis tuturor
studenților dornici de a cunoaște mai multe
în domeniul diplomației, evenimentul s-a
bucurat de un succes major pentru ambele
organizații. E.S. doamna Ambasador vorbind
despre parcursul dumneaei în domeniul
diplomației, obstacolele pe care femeile din
diplomație le întâlnesc într-un univers al
bărbaților, dar și despre viziunea dumneaei în
legătură cu viitorul diplomației și al tineretului
romanesc

Proiecte organizate de filiale
- LSRS Belgia-



ATEL IER  DE  LECTURA
Acest proiect cultural s-a născut din dorința de a
promova literatura română în diaspora. Ultima
ediție a Atelierului de s-a bucurat de prezența a
doi invitați speciali: marele scriitor Mircea
Cărtărescu și traducătorul său în limba italiană,
profesorul Bruno Mazzoni. Discuția s-a
concentrat pe opera ”Levantul” apoi invitații,
studenți, profesori și participanți din Italia şi din
alte țări,  au dezbătut și alte subiecte, precum
frumusețea limbii și a poeziei române și felul în
care acestea pot fi interpretate în străinătate.

Proiecte organizate de filiale
- LSRS Italia -



Contact 

Robert Stredie

Ne poți contacta oricând la adresa de mail
contact@lsrs.ro!

+40 748 119 313
robert.stredie@lsrs.ro

PRESEDINTE

Sebastian Șerban

CONTACTE IMEDIATE

+40 787 877 047
sebastian.serban@uk.lsrs.ro

VICEPRESEDINTE RELATI I  EXTERNE



Reproducerea parțială sau integrală a acestei mape de prezentare, precum și distribuirea sub orice formă și prin orice
mijloace a conținutului acesteia este permisă numai cu indicarea sursei. Informațiile publicate în acest document

constituie obiectul unor permanente actualizări.


