Facultatea de Educație Fizică și Sport

ANUNȚ
TABERE STUDENȚEȘTI 2018
Beneficiarii Programului ,,Tabere Studențești"
 Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de
vară 2018, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente
pe universități, sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ de zi, fără taxă,
din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate
disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), în vârstă de până la 35 de
ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a.
 Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:
a) cazurile sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de
copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din
orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale,
reprezentând 20% din locurile repartizate universității.
b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învâțământ în anul precedent de
școlarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat
al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive, în
pondere de minim 15% din aceștia;
c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care sau evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de
către Casele de Cultură ale Studenților, pe baza criteriilor specifice stabilite de
acestea, publicate pe site-ul propriu până la începutul primei serii de tabără.
d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești,
manifestări culturale, științifice și sportive realizate în cadrul asociațiilor și
federațiilor studențești.

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul
programului ,,Tabere Studențești" anul 2018 vor depune
cererea de solicitare în perioada 24 aprilie - 22 mai 2018 la
secretariatul facultății, împreună cu o copie după Cartea de
Identitate și a carnetului de student vizat la zi.

