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Regulament privind cazarea studenților în camin 

 

Anexa 1 – Metodologie de calcul al punctajului bonus 
 

 
1. Studenții neieșeni, care pot beneficia de un loc de cazare în cadrul căminelor Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din 
Iași, pot obține un puntaj suplimentar în stabilirea priorității în care vor fi repartizate locurile de cazare. 
2. Puntajele suplimentare vor fi acordate conform următoarelor criterii: 
 
 a) Concursuri studențești de specialitate 

Concursuri 
studențești 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Locale 5 4 3 2 
Naționale  10 8.5 7 5.5 
Internaționale 15 13 11 9 

 
 b) Concursuri studențești, altele decât cele de la capitolul 2.a) (ex: competiții sportive) 

Concursuri 
studențești 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

 3 2 1 0 

 
 c) Activitate științifică 
 - articol publicat în cadrul unei conferințe naționale: 10 puncte; 
 - articol publicat în cadrul unei conferințe internaționale/reviste indexate BDI: 15 puncte; 
 - premiul I obținut la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești: 10 puncte 
 - premiul II obținut la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești: 8.5 puncte 
 - premiul III obținut la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești: 7 puncte 
 - participarea la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (fără premiu): 5 puncte; 
 - membru în cadrul unui centru/laborator de cercetare: 7 puncte. 

 
 d) Activități de voluntariat 
 - organizate de facultate/universitate: 7 puncte; 
 - organizate de asociații studențești:  

 - membru liga cu activitate - 2 puncte 
- membru consiliu - 2 puncte 

                             - membru comisie sociala - 2 puncte 
                             - membru senat - 3 puncte 
                             - coordonator traininguri - 5 puncte. 
 
3. În cazurile în care, unul dintre criteriile menționate anterior (premiul/articolul etc.) este realizat în colaborare cu mai multe 
persoane, puntajul acordat va fi împărțit în mod egal între membrii echipei. 
 
4. Studentii ce nu au păstrat în condiții foarte bune camera de cazare repartizată in anul universitar precedent vor fi penalizati 
cu un numar de 1 pana 7 puncte, in functie de rapoartele primite de la administratia caminului in care au fost cazati. Cuantumul 
punctelor de penalizare va fi stabilit de comisia de cazare in urma consultarii sefilor de camin. 
 
 

Comisia de cazare 
 


