UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Dragi studenți,
Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Sportul pentru Toţi şi Programe pentru Tineret,
organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor și a Complexului Cultural Sportiv
Studențesc „Tei”, în perioada vacanţei de vară, tabere studenţeşti, cu o durată de 5 zile, care se
desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării. Acestea se vor organiza în perioada 1131.08.2021, în serii, în funcție de numărul de studenți alocați fiecărei universități, după cum
urmează:
• Seria I: 11-16.08.2021
• Seria II: 16-21.08.2021
• Seria III: 21-26.08.2021
• Seria IV: 26-31.08.2021

Studenții beneficiari de locuri de tabără trebuie să fie înmatriculați la programe de studii
universitare de licență sau masterat, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de forma
de finanțare, să aibă vârsta de până în 35 de ani și să se încadreze în una dintre următoarele
categorii:
a. cazurile sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii
sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu
mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii
reprezentând minimum 20% din locurile alocate la nivel de UVT;
b. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar
precedent sau care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la
diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat,
integraliști (care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu obligatorii și
opționale din anul universitar 2019-2021, iar în cazul studenților din anul 1 al ciclului
de studii universitare de licență și masterat, studenții care sunt integraliști în semestrul
I al anului universitar 2020-2021).
Cererile de solicitare a unui loc de tabără se depun în perioada 6-11 iulie 2021, prin completarea
unui formular online, utilizând adresa de e-mail instituțională @e-uvt.ro.
În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare (în unități clasificate cu două
stele sau trei margarete) şi masă. Nu se va admite cazarea în cameră a mai mult de doi studenți
beneficiari ai taberelor.
La întocmirea clasamentului final, vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar
precedent, respectiv media obţinută în semestrul I, pentru studenții din anul 1 licență și anul 1
master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în decursul acestui an universitar în cadrul
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UVT. Punctajul se va calcula la fel ca în cazul procesului de cazare (75% din punctaj reprezentând
media, iar restul de 25%, activitățile extracurriculare).
Perioadele în care s-au desfășurat activitățile de voluntariat se cumulează, în limita a maximum 1
punct, iar activitățile de voluntariat trebuie să fie desfășurate fie în cadrul departamentelor,
facultăților sau în folosul UVT, fie în cadrul unei organizații neguvernamentale înscrisă în
Repertoarul UVT al ONG-urilor, certificate printr-o adeverință.

Calendar:
•

06 iulie - 11 iulie 2021 – Depunerea cererilor;

•

12-13 iulie 2021 – Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără;

•

14-16 iulie 2021 – Procesul de selecție a beneficiarilor;

•

16 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor selecției;

•

17 iulie 2021 – Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail tabere@e-uvt.ro;

•

20 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor;

•

21 iulie 2021 – Afișarea listelor finale;

•

29-30 iulie 2020 – Întâlniri cu studenții pentru alegerea perioadelor și locațiilor de
tabără;

•

2 august 2021 – Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără,
precum și locațiile și perioadele.
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