METODOLOGIE DE DISTRIBUIRE
A TABERELOR STUDENŢEŞTI ÎN
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ - NAPOCA
Art. 1. În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, locurile în taberele studențești organizate de
Ministerul Tineretului şi Sportului se distribuie în conformitate cu prevederile Metodologiei
privind organizarea şi desfășurarea Programului Tabere Studențești 2017.
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 8,5 puncte cumulate astfel:
• pentru studenţii din anul I de licenţă/master punctajul se calculează astfel:
(8.5 puncte X media ponderată de pe semestrul I) / 10;
• pentru studenţii din anii 2,3,4,5,6 și anul 2 master punctajul se calculează asfel:
(8.5 puncte X media ponderată de pe anul anterior) / 10
(b) Activitatea extracurriculară - maxim 1.5 puncte se alocă pentru activităţile
extracurriculare, dovedite prin documente justificative, derulate în anul universitar 2012 – 2013:
• Activități științifice, sportive, artistice sau culturale dovedite prin publicarea în
reviste de specialitate, participarea cu lucrări / proiecte la sesiuni de comunicări, premii la
concursuri ştiinţifice, diplome sau adeverințe – 0.5 puncte.
• Activități de voluntariat desfășurate în cadrul sau în folosul UTCN, justificate
prin adeverinţe pe care se specifică clar perioada în care s-au derulat, astfel:
- 0.5 puncte pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe perioadă de
până la un semestru;
- 1.0 puncte pentru activităţi de voluntariat desfăşurate pe o perioadă mai
mare de un semestru;
2. Cazuri sociale pe bază de:
(a) Venit – maxim 3 puncte cumulate, astfel:
- 3 puncte pentru lipsa totală de venituri / membru de familie;

- 2 puncte pentru venituri între 1 leu și 500 lei / membru de familie;
- 1 punct pentru venituri între 501 lei și 700 lei / membru de familie;
- 0.5 puncte pentru venituri între 701 lei și 920 lei / membru de familie;
(b) Handicap – maxim 3 puncte cumulate, astfel:
- 3 puncte pentru handicap grav;
- 2 puncte pentru handicap mediu;
- 1 punct pentru handicap ușor;
(c) Situație familială – maxim 3 punct cumulate, astfel:
- 3 puncte pentru orfanii de ambii părinți, sau studenții proveniți din centre de
plasament;
- 2 puncte pentru orfanii de un părinte;
- 1 punct pentru studenții care au mai mult de 3 frați și surori;
Art. 3 Comisia de selecție este formatã din:



Decanul și prodecanul facultății sau persoane desemnate de aceștia;
Un reprezentant al organizaților studențești legal constituite la nivelul facultății sau
universității (student la facultatea în cauză).

Art. 4 Comisia de contestații este formată din:



Două cadre didactice (altele decât cele din comisia de selecţie);
Un reprezentant al organizaților studențești legal constituite la nivelul facultății sau
universității, altul decat cel din comisia de selecție (student la facultatea în cauză).
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