CALENDAR TABERE STUDENŢEŞTI 2018
TERMENE*

ACTIVITATE

Până la
24.04.2018

Afişare la loc vizibil, cât şi pe site propriu a Metodologiei şi a documentaţiei aferente (Anexele).

24.04 – 22.05.2018

COMPLETARE şi DEPUNERE CERERI TIP (Anexa 4).

23.05 – 25.05.2018

SECRETARIATELE VOR ÎNTOCMI LISTELE CU STUDENŢII CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CRITERIILE DE
ACORDARE A LOCURILOR ÎN TABERE CONFORM CERERILOR DEPUSE + liste de rezervă.
CRITERII CUMULATIVE:
orice student care:
- este înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență (zi) – inclusiv cei de la forma „cu taxă” – la unul dintre
programele de studii de la ciclul de licență sau de master;
-

este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior, (2016-2017) și are
vârsta sub 35 de ani.

-

În cazul categoriei de studenţi cazuri sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcânduse exclusiv în baza criteriilor sociale.

Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:
a) cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi
ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10 000 locuitori şi cei care beneficiază de bursele sociale –
maxim 20% din locurile repartizate universităţii; (UMC – max. 17 locuri din 86)
b) studenți cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar precedent (2016-2017) – maxim 85%
(UMC – max.59 locuri din 86) , cei care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări
culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat, în pondere de minim 15% (UMC – min. 10 locuri in 86) dintre
aceştia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la
lit. a);

c) studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor care s-au evidenţiat prin activităţi cultural-artistice
desfăşurate, care vor fi selectaţi de către Casele de Cultură ale Studenţilor, pe baza criteriilor specifice stabilite de către
acestea, împreună cu reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor studenţeşti reprezentative, legal constituite, din fiecare
universitate arondată.
d) studenţi implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive
gestionate de asociaţiile şi federaţiile studenţeşti legal constituite.
Lista cu studenţii de la lit. b) va fi ordonată după următoarele criterii:
a) medii obţinute în anul precedent de şcolarizare (2016-2017) sau media pe semestrul I în cazul studenţilor înscrişi în
anul I;
b) activitatea depusă în cadrul organizat al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi
de voluntariat

28.05.2018

Afişarea listelor cu studenţii ce se încadrează în categoriile de beneficiari ai taberelor la aviziere şi pe site.

Până la
30.05.2018

SE DESEMNEAZĂ COMISII DE ANALIZĂ A CERERILOR (formate din decan şi prodecan sau persoane desemnate de
aceştia – exclusiv studenţi – şi un reprezentant al organizaţiilor studenţeşti, legal constituite la nivelul facultăţii sau
universităţii).

05.06 – 08.06.2018

ANALIZA LISTELOR şi ÎNTOCMIREA PROCESELOR VERBALE DE SELECŢIE

11.06.2018

Afişarea la loc vizibil la aviziere şi pe site a proceselor verbale de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere.

11.06 – 13.06.2018

CONTESTAŢII

13.06.2018

ANALIZĂ CONTESTAŢII

Până la
15.06.2018, h.16:00

Afişarea la loc vizibil la aviziere şi pe site a listelor finale cu studenţii beneficiari de tabere.

21.06 – 22.06.2018

ÎNTÂLNIREA COMISIILOR CU BENEFICIARII LOCURILOR DE TABĂRĂ PENTRU ALEGEREA
LOCURILOR DISPONIBILE ÎN SERIILE DE TABĂRĂ

05.07.2018

UNIVERSITĂŢILE VOR TRANSMITE CĂTRE CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR (UMC către CCS GALAŢI)
LISTELE FINALE + BORDEROURILE + CENTRALIZREA BORDEROURILOR.

SERII TABERE 2018

* Termenele au fost stabilite de către Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere

