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METODOLOGIE DE DISTRIBUIRE A TABERELOR
STUDENŢEŞTI LA UVT
Art. 1. La Universitatea de Vest din Timișoara, locurile în taberele studențești organizate de Ministerul
Tineretului şi Sportului se distribuie în conformitate cu prevederile Metodologiei privind
organizarea şi desfășurarea Programului Tabere Studențești 2016.
Art.2. Criteriile și punctajele luate în considerare la acordarea locurilor în taberele studențești sunt:
1. pe baza rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare:
(a) Activitatea academică (Situaţia şcolară) – maxim 7.5 puncte cumulate astfel:
•

pentru studenţii care finalizează anul I de licenţă punctajul se calculează astfel:
o (7.5 puncte x media ponderată aferentă semestrului 1 al anului universitar 2015-

2016, după sesiunea a 2-a de examene)/10;
•

pentru studenţii care finalizează anul II, III sau IV (în cazul specializărilor cu 240
credite) de licenţă, punctajul se calculează astfel:
o (7.5 puncte x media ponderată a anului de studiu anterior (2014-2015), după
sesiunile numărul 3 de iarnă şi de vară, inclusiv măriri de note)/10;

•

pentru studenţii care finalizează anul I de master punctajul se calculează astfel:
o (7.5 puncte x media ponderată aferentă semestrului 1 al anului 2015-2016, după

sesiunea a 2-a de examene)/10;
•

pentru studenţii finalizează anul II de master, punctajul se calculează astfel:
o (7.5 puncte x media ponderată a anului I de master, după sesiunile numărul 3 de
iarnă şi de vară, inclusiv măriri de note)/10;

(b) Activitatea extracurriculară - maxim 2.5 puncte se alocă pentru activităţile extracurriculare,
dovedite prin documente justificative, derulate în anul universitar 2015-2016. Cele 2.5 puncte sunt
repartizate pe 3 categorii de activități:
•

Activități științifice, de creație artistică și sportivă dovedite prin publicarea în reviste
de specialitate, participare cu lucrări / proiecte la sesiuni de comunicări sau premii la
concursuri ştiinţifice – 0.75 puncte. Fiecare facultate îşi stabileşte criteriile de punctare
pentru aceste activităţi.
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•

Activităţi academice extracurriculare – participare la concursuri științifice, training uri
de formare personală, contribuţia la cercetare – 0.75 puncte. Fiecare facultate îşi
stabileşte criteriile de punctare pentru aceste activităţi.

•

Activități de voluntariat desfășurate în cadrul sau în folosul UVT, justificate prin
adeverinţe pe care se specifică clar perioada în care s-au derulat, astfel:
-

0.2 puncte pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe o perioadă mai mică de 3
luni;

-

0.5 puncte pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe perioadă de un semestru;

-

1 punct pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe

o perioadă

unui an

universitar.
Perioadele în care s-au desfăşurat activităţile de voluntariat se cumulează, în limita a
maxim 1 punct.
Activităţile de voluntariat se certifică de către:
-

Conducerea facultăţii şi un reprezentant al studenţilor în consiliul facultăţii (ales de
către studenţii consilieri din facultatea respectivă) sau

-

Conducerea UVT şi un reprezentant al studenţilor în Senatul UVT (ales de către
studenţii senatori).

2. cazuri sociale:
(a) Venituri – maxim 6 puncte cumulate, astfel:
 6 puncte pentru lipsa totală de venituri / membru de familie;
 5 puncte pentru venituri între 1 leu și 100 lei / membru de familie;
 4 puncte pentru venituri între 101 lei și 200 lei / membru de familie;
 3 puncte pentru venituri între 201 lei și 300 lei / membru de familie;
 2 puncte pentru venituri între 301 lei și 400 lei / membru de familie;
 1.5 puncte pentru venituri între 401 lei și 500 lei / membru de familie;
 1 punct pentru venituri între 501 lei și 700 lei / membru de familie;
(b) Handicap – maxim 1 punct cumulat, astfel:
 1 punct pentru handicap grav;
 0.5 puncte pentru handicap mediu;
 0.3 puncte pentru handicap ușor;
(c) Situația familială – maxim 1 punct cumulat, astfel:
 1 punct pentru orfanii de ambii părinți, sau studenții proveniți din centre de plasament;
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 0.5 puncte pentru orfanii de un părinte;
 0.2 puncte pentru studenții care au mai mult de 3 frați și surori;
 0.1 puncte pentru studenții care provin din medii defavorizate, din mediul rural sau sunt
absolvenți ai unor licee din mediul rural sau localități cu mai puțin de 10.000 locuitori.
(d) Activitatea academică (Situaţia şcolară) – maxim 2 puncte cumulate astfel:
• pentru studenţii care finalizează anul I de licenţă punctajul se calculează astfel:
(2 puncte x media ponderată aferentă semestrului 1 al anului universitar 2015-2016, după
sesiunea a 2-a de examene) /10;
• pentru studenţii care finalizează anul II, III sau IV (în cazul specializărilor cu 240 credite) de
licenţă, punctajul se calculează astfel:
(2 puncte x media ponderată a anului de studiu anterior (2014-2015), după sesiunile numărul
3 de iarnă şi de vară, inclusiv măriri de note)/10;
• pentru studenţii care finalizează în anul I de master punctajul se calculează astfel:
(2 puncte x media ponderată aferentă semestrului 1 al anului universitar 2015-2016, după
sesiunea a 2-a de examene) /10;
• pentru studenţii care intra finalizează anul II de master, punctajul se calculează astfel:
(2 puncte x media ponderată a anului I, după sesiunile numărul 3 de iarnă şi de vară, inclusiv
măriri de note) /10.
Art. 3 Comisia de selecţie este formată din:


decanul şi prodecanul facultăţii sau persoanele desemnate de aceştia;



un reprezentant OSUT (student la facultatea în cauza), OSUT fiind organizația
reprezentativă la nivelul UVT - conform Cartei UVT.

Art. 4 Comisia de contestații este formată din:


două cadre didactice (altele decât cele din comisia de selecţie);



un student din consiliul facultăţii desemnat de către studenţii reprezentanţi din consiliu din
partea facultăţii respective.

Art. 5 Numărul de locuri de tabără alocat fiecărei facultăți se repartizează de către

prorectorul

responsabil cu strategia academică, împreună cu un reprezentant OSUT, conform regulilor impuse
de Metodologia privind organizarea şi desfășurarea Programului Tabere Studențești 2016.
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Art. 6 Cererile de solicitare a unui loc de tabără se depun:


prin completarea și depunerea unei cereri tip (afișate pe site-ul facultății şi pe
www.osut.ro) la secretariatele facultăților (în intervalele orare dedicate lucrului cu
publicul) SAU la sediul OSUT (UVT, bulevard Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, camera 247,
luni-vineri între orele 09:00-17:00), în perioada 10 mai -22 mai 2016.



prin transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat
de facultate la avizier și pe site-ul propriu;



prin transmiterea cererii tip prin intermediul poștei electronice (e-mail), la adresa
tabere@osut.ro SAU la adresa afișată de facultate la avizier. În ceea ce priveşte cererile
trimise prin e-mail, sunt luate în considerare doar cererile trimise de pe adresa
instituţională (……..@e-uvt.ro).

Art. 7 Toate cererile se centralizează la facultăţi după expirarea termenului de depunere.
Art. 8 La data de 27 mai 2016, până cel târziu la ora 16:00, comisiile de selecție vor afișa Listele finale
cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără pe site-ul și la avizierele facultăților şi pe
www.osut.ro, și le vor transmite și pe adresa tabere@osut.ro.
Art.9 Până cel târziu la data de 19 iunie 2015 prorectorul de restort va comunica facultăţilor numărul de
locuri de tabără alocat, precum şi perioadele şi locaţiile.
Art.10 Întâlnirile cu studenții beneficiari de tabără în vederea alegerii locației și a perioadei vor fi
organizate de către comisiile de selecție împreună cu OSUT, după un orar stabilit de comun acord,
în perioada 27 iunie - 30iunie 2016.
Art.11 Până cel târziu la data de 04 iulie 2016, ora 14:00, comisiile de selecție vor afișa Listele finale cu
studenții beneficiari ai locurilor de tabără, precum și locațiile și perioadele, pe site-ul și la
avizierele facultăților şi pe www.osut.ro, și le vor transmite și pe adresa tabere@osut.ro.
Art.12 Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, precum și locațiile și perioadele,
procesele verbale și borderourile cu studenții beneficiari vor fi depuse, până cel târziu la data de
04 iulie 2016, ora 15:00, la secretariatul prorectorului de resort.
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Termene importante:
10 mai -22 mai:

Depunerea cererilor (la secretariatele facultăților sau la sediul
OSUT)

9 iunie:

Afişarea listelor cu studenţii ce au depus cereri, ierarhizaţi în baza
clasamentului (pe site-ul facultăţii şi pe www.osut.ro)

10-11 iunie:

Depunere contestații (la secretariatul facultăţii sau la sediul OSUT)

cel târziu 17 iunie, ora 16:00:

Afișarea listelor finale

cel târziu 20 iunie:

Repartiţia locurilor de tabără pe facultăţi

27 iunie – 30 iunie:

Repartiția pe tabără / perioada (după repartizarea perioadelor de
către Casa Studenților) – întâlniri cu studenţii

cel târziu 04 iulie:

Afișarea repartițiilor la avizierele şi pe site-urile facultăților şi pe
www.osut.ro şi depunerea listelor la prorectorul responsabil cu
activitatea studenților.

