TABERE STUDENȚEȘTI 2022
Studentii care doresc un loc în taberele studențești 2022 sunt rugați să transmită direct
la secretariat sau on line, pe mail, în perioada 05 – 11.07.2022:
1. Cerere individuală (Anexa 4 la metodologie - completată obligatoriu cu toate
datele solicitate);
2. Documente justificative (care atestă încadrarea studentului în unul din
cazurile sociale prevăzute la art 5 alin.1 (lit))
Toate documentele transmise on-line de studenți la adresa
secretariatlitereoradea@gmail.com
vor primi confirmare de primire.
Pentru vacanța de vară 2022 facultății noastre i-au fost repartizate un număr de 3 locuri
de tabără.
a) cazuri sociale (minim 20% din locuri)
Beneficiari:




orfani de ambii părinți, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial,
romi, absolventi ai liceelor din mediul rural sau din orase cu mai putin de 10.000
de locuitori si cei care beneficiaza de burse sociale ;
au vârsta până la 35 de ani

Ierarhizarea se face exclusiv pe baza criteriilor sociale (nu se aplică criteriul de student
integralist);
cazuri sociale - 1 loc
b) Studenți/ masteranzi cu rezultate deosebite la învățătură în anul precedent de
școlarizare.
Beneficiari:





studenți / masteranzi, integraliști în anul precedent de școlarizare (2020-2021) ;
studenții din anul 1 - media semestrului I din anul universitar 2021-2022,
integraliști;
au vârsta până la 35 de ani;
studenți care se află în an terminal chiar dacă au susținut examenele privind
finalizarea studiilor

Criteriu obligatoriu: integraliști
Criteriu: rezultate academice (învățătură) - 2 locuri
Listele finale cu beneficiarii locurilor de tabără vor fi afișate pe site până pe data de
19.07.2022
Studenții care se regăsesc pe listele finale cu beneficiari ai unui loc de tabără – pe perioada
vacanței de vară 2022 vor trimite online seria și perioada în care doresc să participe la
tabără.
Perioada desfășurare tabere: 09.08 - 08.09.2022:
SERIA I: 09 - 14.08.2022;
SERIA II: 14 - 19.08.2022;
SERIA III: 19 - 24.08.2022;
SERIA IV: 24 - 29.08.2022;
SERIA V: 29.08 - 03.09.2022;
SERIA VI: 03 - 08.09.2022
Transmiterea opțiunii personale a studentului se va face până pe data de
29.07.2022.
Optiunea se transmite online - pe adresa: secretariatlitereoradea@gmail.com

