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DECANAT.

 

Rezultatele evaluării cererilor depuse în vederea participării la taberele studențești 
 
 

Nume Prenume 
Ciclu de 

studii 
An de 
studii Media 

Integralist* 
(DA/NU) 

Caz 
social 

(DA/NU) 
Observații 

Frațilescu Ion master 2 10 DA - eligibil 

Rotaru Marina-Alexandra master 1 10 DA - eligibil 

Cărpenișan Claudia-Octavia master 2 9,95 DA - eligibil 

Cernușcă Bianca-Denisa master 1 9,8 DA - eligibil 

Văideanu Georgiana master 2 9,8 DA - eligibil 

Radu-Roșu Larisa-Endora licență 3 9,63 DA - eligibil 

Mihiț Mihaela-Simina master 1 8,76 DA - eligibil 

Cavaler Emanuela-Roxana master 1 8,66 Da - eligibil 

Sinoi Paula-Andreea licență 1 8 DA - eligibil 

Gallo Iulia licență 2 - NU - neligibil 

Ciuciuan Diana-Giorgiana licență 2 - NU - neligibil 

Țigănaș Alexandru Cristian licență 1 - NU - neligibil 

Dumitru  Denisa-Alexandra licență 2 - NU - neligibil 

 
* 
Conform art. 5, alin. b, din Metodologia privind organizarea taberelor studențești 
2019  - categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:  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 2017-2018), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt 
integraliști pe semestrul I din anul în curs de scolarizare 2018-2019. 
.................................................... 
 
Conform Art. 11, alin. 2 din Regulamentul privind sistemul de credite transferabile 
pentru ciclul de studii universitare de licență și master din cadrul UVT, un student 
de consideră integralist dacă a obținut minimum 60 de credite pe anul în curs la 
discipline obligatorii și opționale. 

 
Notă:  
Lista beneficiarilor de locuri în tabere va fi comunicată în data de 7 
iunie, în limita numărului de locuri ce va fi repartizat CBG de comisia 
UVT. 
 

Comisia de selecție: 
Decan CBG:  Conf. univ. Dr. Cătălina ANCUȚA 

Prodecan CBG:  Conf. univ. Dr. habil. Nicoleta IANOVICI  
Reprezentant OSUT: St. Bianca CERNUȘCĂ  


