Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi
Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial
REGULAMENT DE ACORDAREA BILETELOR DE TABARA
STUDENTILOR FACULTATII DE CONSTRUCTII DE MASINI SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

1. Biletele de tabara se acorda în cadrul Comisiei Sociale, pe baza unui punctaj. Biletele se vor acorda în
ordine descrescatoare a punctajului obtinut, tinându-se cont de preferintele de perioada si loc. Numarul
de bilete (inclusiv perioada si locul) sunt repartizate Facultatii de catre Universitatea Tehnica „Gheorghe
Asachi”
2. Se pot acorda bilete de tabara numai studentilor integralisti. Fac exceptie, pentru taberele din perioada
verii, studentii care au participat într-un program de mobilitati Socrates – Erasmus si care si-au îndeplinit
integral si cu rezultate foarte bune, contractul de studii la Universitatea din strainatate.
3. Pentru a se întocmi lista de prioritati pentru acordarea biletelor de tabara se va face un punctaj dupa
luând în considerare urmatoarele:
3.1. Se vor aduna:
a) pentru fiecare zecime peste media 8 (in iarna media pe anul precedent, iar in vara media mediilor din
anul precedent si din sesiunea de iarna) se va acorda cate un punct. Pentru media 8,01 se aloca 1 punct,
pentru media 8,11 se aloca 2 puncte s.a.m.d. (se pot obtine maxim 20 de puncte);
b) se aloca 2 puncte daca este membru în Consiliul Facultatii;
c) se aloca 3 puncte daca e membru în Senatul Universitatii (punctajele de la punctul b si c nu se
cumuleaza);
d) se aloca 1 punct pentru fiecare participare la cercuri stiintifice sau concursuri profesionale studentesti,
de la ultima tabara care a beneficiat;
e) se aloca 2 puncte pentru fiecare participare la o faza nationala a unor concursuri profesionale sau
manifestari stiintifice studentesti; Pentru obtinerea unui premiu, punctajul se dubleaza.
f) se aloca 4 puncte daca este orfan de ambii parinti;
g) se aloca 2 puncte daca este orfan de un parinte;
h) se aloca 2 puncte daca a fost beneficiarul unei Burse în strainatate (inclusiv Erasmus) si daca si-a
îndeplinit în totalitate cu rezultate foarte bune obligatiile pe linie de învatamânt.
i) se aloca pâna în 3 puncte pentru activitatea în Organizatii studentesti si de reprezentare a Facultatii în
Comisii, Camine, implicare în viata sociala etc.
j) se acorda 2 puncte pentru responsabilii de grupa care îsi îndeplinesc corect sarcinile;

k) se acorda 2 puncte pentru studentii din anul I si 1 punct pentru studentii din anul II
3.2. Se vor scadea:
a) 2 puncte pentru fiecare tabara obtinuta anterior;
b) 2 puncte daca a mai avut tabara în acelasi an universitar;

4. In caz de punctaj egal, criteriul de departajare este media generala a anilor de studiu promovati.
5. Regulamentul poate fi revizuit în primele doua saptamâni ale fiecarui semestru pe baza constatarilor
de la repartizarile de tabere anterioare.
6. Fiecare student care solicita tabara depune o cerere la Decanatul Facultatii

