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În anul 1941, Consiliul Internațional al Studenților a declarat ziua de 17 noiembrie că fiind ziua celebrării
studenților din întreaga lume.

Decizia a fost luată urmând tragicele întâmplări ce au avut loc la Praga, în anul 1939, unde nouă studenți au
fost uciși în urma unor execuții ale forțelor naziste, chiar în fața Facultății de Medicină din cadrul
Universității Charles. Alții 1200 au fost chinuiți și trimiși în lagăre de concentrare, conform ANOSR (Alianța
Națională a Organizațiilor Studențești din România).
Ziua aceasta este despre voi, studenților! Este despre cei ce au sfârșit apărându-și drepturile! Este vorba
despre puterea ce-ți stă în palme și despre responsabilitatea de pe umerii tăi!
Așadar, istoria este dovada clară a faptului că studenții au avut dintotdeauna un cuvânt de spus:
"Fiți îndrăzneți! Puteți avea idei care să schimbe total concepțiile și să spargă tiparele. Acesta este un pas
spre un nou început.
Studiați! Impuneți-vă! Lăsați-vă
gândurile să depășească limitele, aveți încredere în voi și fiți unici!", urează Claudia Pîrlogea, studentă a
Universității din Craiova (UCV), tuturor studenților din întreaga țară.
"Aceșți ani de aur ai studenției sunt minunați! Ai timp să iubești, să greşeşti, să visezi, să descoperi!
Fie ca viața voastră să devină o poartă către nou, interesant, fericire și dragoste. Realizarea propriilor
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planuri să devină scopul suprem pentru voi! Voi sunteți viitorul! Împreună putem face lucruri mărețe!",
transmite Andrada Betej, studentă UCV, plină de speranță.
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