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TABERE  STUDENŢEŞTI 

vacanţa de vară 2022  
 
 

În conformitate cu Metodologia privind organizarea taberelor studențești 
pot beneficia de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţei de 
vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente 
pe universităţi, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din 
ciclurile licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat toate 
disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare, 2020/2021, respectiv din 
semestrul I, 2021/2022 - pentru studenţii înscrişi în anul I), în vârstă de până la 35 
de ani în conformitate cu Legea Tinerilor nr. 350/2006, art. 2, alin. 2, lit.a. În cazul 
studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face exclusiv pe baza criteriilor sociale, criteriul de 
student  integralist nu se aplică. 

Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt: 

• cazuri sociale - studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau 
plasament familial, rromi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai 
puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 
maxim 20% din locurile repartizate facultății;  

• studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, 
2020/2021, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate 
disciplinele de studiu din anul universitar anterior, 2020/2021), iar în cazul studenților 
din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I, 2021/2022; 

• studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor care s-au 
evidenţiat prin activităţi cultural-artistice desfăşurate, care vor fi selectaţi de către 
Casele de Cultură ale Studenţilor, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea 
publicate pe site-ul propriu până la începutul primei serii de tabără. 

• studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări 
culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti legal constituite. 
 
CERERILE tip, ce pot fi descărcate de la adresa www.fiesc.usv.ro – Documente – 
Tabere sau pot fi ridicate de la Decanatul facultăţii (sala D104), se completează, se 
semnează iar în perioada 7 – 11 iulie 2022,  se: 

depun personal la Decanatul facultăţii, sala D104, interval orar 10.00 – 12.00 și 
13.00 – 16.00 sau in cutia postala Secretariat. Cererea trebuie să fie însoțită și 
de o copie după cartea de identitate. 

 
 
Cererile tip vor fi semnate de studenți și vor fi însoţite de copie după cartea 

de identitate și, dacă este cazul, de actele doveditoare care atestă 
implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul 

dintre cazurile sociale prevăzute mai sus. 
 

http://www.fiesc.usv.ro/

