FACULTATEA DE FARMACIE

Nr. 8/177 din 13.07.2022
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 13.07.2022, cu ocazia întrunirii comisiei în vederea selecției beneficiarilor de
locuri gratuite în taberele studențești, în perioada de vară 2022
Comisia de selecție, aprobată prin Decizia Rectorului UMFST “G.E. Palade” Tg. Mureş nr. 4 din
08.07.2022, conform Metodologiei de organizare a taberelor studențești, numit prin decizia
Rectorului nr. 780 din 12.07.2022 a analizat listele întocmite de secretariat, cererile depuse de
candidați precum și conformitatea datelor înscrise în cereri cu situația școlară (media anului
precedent, respectiv a semestrului 1 a anului curent pentru studenții din anul l) cuprinse în
tabelul atașat.
Comisia a constatat următoarele:
1. S-au depus un număr de 4 cereri pentru obținerea unui loc gratuit pentru tabăra de
vară 2022, astfel:
Numărul
matricol
Ciclul de studii universitare de licență - Farmacie
Nr.crt

1.
2.
3.
4.

Numele și prenumele

Programul de
studii/an

CNP

C.I/B.I.

Pintea Darius

4072

Farmacie/II

5011012261960

ZS 114108

Măhălău Larisa

4143

Farmacie/I

6020515271541

NZ 093555

Gaman Ana-Maria

3941

Farmacie/III

6000620046231

ZC 341144

Bal Carla Luciana

4004

Farmacie/II

6010329124424

CJ 400996

*Beneficiază de bursă socială
MP – media ponderată, MA – media artitmetică
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27 din 08.07.2022 Facultății noastre i-au fost
repartizate 4 Iocuri în taberele studențești organizate în perioada vacanței de vară 2022.
Comisia a procedat la ierarhizarea cererilor eligibile, luând în considerare media obținută în
anul precedent de școlarizare respectiv media pe semestrul 1 în cazul studenților înscriși în anul
I, precum și activitățile extracurriculare. Astfel, s-au luat în calcul mediile obţinute în anul
universitar (2020-2021) pentru studenţii din anii II și III, respectiv mediile obţinute în sesiunea
de iarnă a anului universitar curent (2021-2022) pentru studenţii anilor I.
2. Conform art. 4 și art. 5, alin. 1 lit. a) din Metodologia de organizare a taberelor
studențești, minim 20% reprezintă locuri pentru cazuri sociale, astfel din cele 4 locuri
repartizate Facultății de Farmacie 2 locuri revine acestei categorii. Din cele 4 cereri depuse, 2
cereri se încadrează în categoria cazuri sociale.
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3. Conform art. 4 și art. 5, alin. 1 lit. b) din Metodologia de organizare a taberelor
studențești,
• maxim 85% reprezintă locuri pentru studenții cu rezultate deosebite obținute la
învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat
examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021), iar în
cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul curs de
școlarizare 2020-2021; - 1 loc din cele 2 rămase
• minim 15% reprezintă locuri pentru studenții care au avut activități în cadru organizat,
al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat;
- 1 loc din cele 2 rămase. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea
locurilor pentru cazuri sociale.
Cele 4 lucuri se repartizează astfel:
Programul
Nr.crt
de
studii/an
Ciclul de studii universitare de licență - Farmacie
Numele și
prenumele

1.
2.
3.
4.

Numărul
matricol

CNP

C.I/B.I.

MP

Punctaj

Pintea Darius

4072

Farmacie/II

5011012261960

ZS 114108

8,81

8,36

Măhălău Larisa

4143

Farmacie/I

6020515271541

NZ 093555

8,62

7,31

4004

Farmacie/II

6010329124424

CJ 400996

7,95

5,97

3941

Farmacie/III

6000620046231

ZC 341144

7,96

3,98

Bal Carla
Luciana
Gaman AnaMaria

Termenul de contestație stabilit de Comisie este data de 15 iulie 2022, ora 14.00.
Comisia în conformitate cu Metodologia de organizare a taberelor studențești, a stabilit
întâlnirea cu studenții beneficiari ai locurilor în tabere studențești în data de 28 iulie 2021 ora
10.00 în sala de Consiliu al Facultății de Farmacie. Studenții în ordinea listelor finale vor alege
una din locațiile disponibile și vor completa borderourile cu beneficiarii.
Președinte

Conf. dr. Fülöp Ibolya

Membri

Șef lucr. dr. Laczkó-Zőld Eszter-Erika
Șef lucr. dr. Balint Alina
Stud. Pintea Andrada
Stud. Simion Orsolya
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