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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
Prorector responsabil cu strategia academică  și re lația cu studenții  

 

Număr de înregistrare: 32716/14.07.2021 

 

Către:  facultățile UVT 
 

În atenția: doamnei/domnului decan 

 

Subiect:    Programul Național „Tabere studențești” 2021 – selectarea beneficiarilor 
 

Stimați colegi, 
 

 În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare a taberelor studențești, 

aprobată prin OMTS nr. 432 din 30.06.2021, respectiv ale Metodologiei de distribuire a locurilor 

în taberele studențești la Universitatea de Vest din Timișoara, în perioada 6-11 iulie 2021, 

studenții UVT au avut posibilitatea de a depune cereri pentru ocuparea unui loc în cadrul 

taberelor studențești organizate în perioada vacanței de vară. Informarea studenților cu privire 

la această oportunitate s-a realizat prin intermediul adresei de e-mail instituționale, dar și a site-

ului UVT (anunțul poate fi accesat AICI) și prin canalele de comunicare ale OSUT. De asemenea, 

lista studenților care au depus cereri pentru taberele studențești a fost deja publicată pe site-ul 

universității și poate fi accesată AICI. 

Conform articolului 3 din Metodologia de distribuire a locurilor în taberele studențești la 

Universitatea de Vest din Timișoara, comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri de 

tabără din fiecare facultate este formată din:  

● decanul și prodecanul facultății sau persoanele desemnate de aceștia;  

● un reprezentant al Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara – 

OSUT (student la facultatea în cauză) – organizația studențească reprezentativă la nivelul UVT, 

conform Cartei UVT. 

În conformitate cu calendarul stabilit, comisia de selecție va evalua dosarele în perioada 

14-16 iulie 2021, urmând ca rezultatele selecției să fie afișate în decursul zilei de 16 iulie 2021.  

Anexat acestei adrese regăsiți numărul de locuri în taberele studențești repartizat fiecărei 

facultăți (la nivelul UVT am primit un număr total de 106 locuri, care au fost repartizate fiecărei 

facultăți, proporțional cu număr de studenți înmatriculați la programele de studii universitare de 

licență sau masterat, formă de învățământ cu frecvență, dar ținând cont și de numărul de cereri 

depuse – în cazul facultăților unde au fost depuse mai puține cereri decât locuri alocate statistic, 

locurile în plus au fost redistribuite facultăților cu un număr mai mare de cereri depuse). 

În acest sens, în decursul zilei de astăzi, 14 iulie 2021, veți primi din partea 

reprezentanților OSUT (Andreea-Raluca ARGEȘEANU – Președinte OSUT), cu care colaborăm în 

cadrul acestui proces, următoarele informații/documente: 
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- lista studenților de la facultatea dumneavoastră care au depus cereri pentru taberele 

studențești, cu mențiunea îndeplinirii criteriului de integralist (acest criteriu este 

obligatoriu în cazul studenților care aplică în baza rezultatelor academice); 

- dosarele depuse de studenții de la facultatea dumneavoastră (vor fi trimise sub forma 

unui dosar în Google Drive); 

- datele de contact ale reprezentantului din partea OSUT care va face parte din comisia 

de selecție.  

Studenții beneficiari de locuri de tabără trebuie să fie înmatriculați la programe de studii 

universitare de licență sau masterat, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de 

finanțare, să aibă vârsta de până în 35 de ani și să se încadreze în una dintre următoarele 

categorii: 

a) cazurile sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii 

sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu 

mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste 

categorii reprezentând minimum 20% din locurile alocate la nivel de UVT; 

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar 

precedent sau care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse 

manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat, integraliști (care 

au promovat examenele la toate disciplinele de studiu obligatorii și opționale din anul 

universitar 2019-2021, iar în cazul studenților din anul 1 al ciclului de studii 

universitare de licență și masterat, studenții care sunt integraliști în semestrul I al 

anului universitar 2020-2021). 

Prioritate în repartizarea locurilor de tabără au studenții care au aplicat pe criterii sociale. 

Evaluarea dosarelor se face în conformitate cu articolul 2 din Metodologia de distribuire 

a locurilor în taberele studențești la Universitatea de Vest din Timișoara și avem rugămintea ca, 

până la data de 16 iulie 2021, ora 16:00, să ne transmiteți, la adresa de e-mail tabere@e-uvt.ro, 

lista studenților beneficiari de la nivelul facultății dumneavoastră, dar și a celor care, în baza 

punctajului, vor fi incluși pe lista de rezervă, conform tabelului anexat acestei adrese. 

 

Cu alese gânduri, 

Prorector 

 

 

 

  

 
 

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU 
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Anexa 1 

 

 

Facultate 
Număr de cereri 

eligibile 
Număr final locuri de tabără 

alocate 

Facultatea de Arte și Design 14 5 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 20 7 

Facultatea de Drept 8 8 

Facultatea de Economie și de Administrare a 
Afacerilor 

74 28 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 1 1 

Facultatea de Fizică 3 2 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 21 11 

Facultatea de Matematica și Informatică 20 13 

Facultatea de Muzică și Teatru 3 3 

Facultatea de Sociologie și Psihologie 51 20 

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 
Comunicării 

8 8 

Total UVT 221 106 
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