
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

 
TABERE STUDENŢEŞTI VACANŢA DE VARĂ 2016 – 10 locuri 

 

 Conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului Național 

Tabere Studenţeşti anul 2016 (afişată pe site-ul facultăţii), aprobată prin Ordinul nr. 418 din 

27.04.2016: 
 

Art. 4. Beneficiarii taberelor studenţeşti 
Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2016, 

în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt 

studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, 

din ciclurile licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate 

disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 ani. În 

cazul studenților cazuri sociale, ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de 

student-integralist nu se aplică. 
 

Art. 5. Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor tematice studenţeşti sunt: 

a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau 

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

10000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale reprezentând 15% din locurile 

repartizate universităţii. 

b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, în 

pondere de  maxim 85%, cei care au activități în cadru organizat al universităților, la diverse 

manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive în pondere de minim 15% dintre aceștia; 

c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților, pe baza criteriilor 

specifice stabilite de acestea; 

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări 

culturale, științifice și sportive gestionate de asociațiile și federațiile studențești legal 

constituite 
 

Art. 8 Repartizarea numărului de locuri de tabără în cadrul instituţiei de învăţământ superior 

se face de către universitate, pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la 

cursurile de zi şi înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat. 
 

Art. 13. Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național 

„Tabere Studenţeşti în anul 2016” vor avea trei modalități de a depune cerea de 

solicitare a unui loc de tabără: 

1)  prin completarea și depunerea unei cereri tip, direct la secretariatele facultăților în perioada 

10 mai – 22 mai 2016. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăţilor sau pe site-ul 

facultăţii. 

2) Prin transmiterea cererii tip prin fax la numărul: 0230 523742 

3) Prin transmiterea cererii tip la adresa de e-mail: sofiap@usv.ro 

Cererile vor fi semnate de studenți, vor fi însoțite de documentele justificative care atestă 

implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile 

sociale enumerate mai sus și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți. 
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