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Cele 35 locuri în tabără sunt împărțite în funcție de rezultatele la învățătură și de participarea la difertite manifestări organizate de/prin  

universitate. Din 25 locuri, 7 sunt alocate pentru cazuri sociale ( max 20% - conf. Metodologiei) – prioritate I. 

 

Comisia de acordare a biletelor de taberelor pe facultate a întocmit lista priorităților studenților beneficiari ai biletelor de tabără ținând cont de 

precizările de mai sus și după următorul punctaj: 

 Punctaj acordat pentru : 

1 - lucrări publicate în reviste de specialitate      - 5 puncte 

2 - premii obținute la concursuri      - 5 puncte 

3 - participarea la sesiunea de comunicari științifice studențești / AFCO  - 5 puncte  

4 - media anului universitar 2016 – 2017 sau sem I al anului 2017 – 2018 - pentru studenţii din anul I : 

  - medii între 9,80 – 10      - 5 puncte 

  - medii între 9,50 – 9,79     - 4 puncte 

  - medii între 9,00 – 9,49     - 3 puncte 

  - medii între 8,50 – 8,99     - 2 puncte 

  - medii între 8,00 – 8,49     - 1 puncte 

  - medii între 7,00 – 7,99     - 0,5 puncte 

5 – voluntariat         - 2 puncte   

 

Se pot depune contestatii până în data de 13 iunie, ora 12 - personal, la Decanatul facultății, sau prin e-mail, la adresa:  f-seea@unitbv.ro . 

Rezultatul analizei comisiei de rezolvarea a contestatiilor va fi afisat pe site-ul facultatii în data de 15 iunie a.c.  

- Facultatea va primi pana in 20 iunie denumirea locatiei si seriile taberelor, care se vor afișa pe site-ul facultății. In perioada 21-22 iunie comisia se 

va întalni cu beneficiarii locurilor de tabără conform listei finale. Locurile se vor  acorda în ordinea listei de priorități. Studenții aleg la rând, în 

ordinea de pe listă, una din locațiile și seriile disponibile în tabără. In momentul în care se epuizează locurile, comisia își încetează activitatea. 

Studenții vor avea asupra lor carnetul de student vizat la  zi  si Cartea de identitate în original și copie. Studenții care nu se prezintă la această 

întâlnire, vor pierde locul, iar în dreptul numelui lor se va trece absent.  

 

 

mailto:f-seea@unitbv.ro


 
 
 
Priorit

atea 

 
 

Numele şi prenumele beneficiarilor biletelor de tabără 

 
An de 

stu-diu 

 
 

Programul de studiu 

1 Baboi N Georgiana II CIG 

2 Baboi N. Iuliana Elena III CIG 

3 Cosma I Elvira I CIG 

4 Ţăran D.O.  Alexandra Crina I CIG 

5 Sandu Z. Eliza Diana III CIG 

6 Dumitraşcu D. Andreea Denisa II CIG 

7 Brânzea C.I. Bianca Teodora II IE 

8 Bălan D. Cătălin II IE 

9 Merliţă M.S. Mihaela Elena I CIG 

10 Rogozea V Raluca Roxana II CIG 

11 Balogh C.S. Monika II CIG 

12 Duma V.C. Vlad Tudor II IE 

13 Lupu M Romina Mihaela I CIG 

14 Vlad M. Andreea Cătălina II CIG 

15 Ivănuţă G.G. Larisa Andreea II CIG 

 

COMISIA :  

 

Conf.dr. Adrian Trifan, Prodecan     - Președinte 

 

Prof.dr. Gabriel Brătucu, Decan     - Membru 

 

Mădălina Onilă, student membru ASUT    - Membru  


