CRITERIIDE REPARTIZARE A LOCURILORDE CAZARE
pentru anul universitar 2018/2019
Acordarea numărului locurilor de cazare, ca şi repartizarea acestora pe cămine,se
face în conformitate cu Decizia Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Iaşi.
Repartizarea locurilor de cazare, pe căminele şi camerele alocate facultăţii,
respectă următoarele criterii:
1. Pentru studenţii din anul I studii de licență – Repartizarea se face în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere.
2. Pentru studenţii din anii II, III, IV ‐ Licenţă şi respectiv anii I şi II ‐ Master –
Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei ponderate, calculate prin
împărţirea sumei date de produsele dintre notele obţinute şi numărul de credite
la disciplinele impuse şi opţionale promovate şi numărul total anual de credite la
disciplinele impuse şi opţionale (60 K).
În particular, media de repartizare pentru studenţii din anul I ‐ Master va fi
egală cu media de absolvire a anului IV ‐ studii de Licenţă.
3. În calculul mediei ponderate, nu se iau în considerare creditele obţinute pentru
stagiile de practică, dacă acestora le sunt alocate credite peste cele 60 de la
disciplinele impuse şi opţionale din planul de învăţământ.
4. În calcul mediei ponderate se iau în considerare doar notele şi creditele obţinute
în sesiunile normale de examene (sesiunile de iarnă, de vară şi de toamnă), fără a
fi luate în considerare rezultatele obţinute în sesiunile de reexaminare. Rezultatele
obţinute în sesiunile de reexaminare se iau în considerare doar pentru stabilirea
încadrării tarifare.
5. Ierarhizarea în ordinea descrescătoare a mediilor este unică pentru toţi
studenţii anilor II, III şi IV de la învăţământul universitar de licenţă, respectiv anii
I şi II studii de Master, indiferent de domeniu şi de specializare.
6. Studenţii aflaţi în situaţia de prelungire de activitate vor putea primi un loc de
cazare numai în limita locurilor disponibile, după cazare studenţilor care au

promovat, la sfârşitul sesiunii de toamnă, anul universitar.
7. Studenţii care nu îndeplinesc condiţiile de promovare ale anului universitar
anterior, la finele sesiunii de examene de toamnă, aşa cum rezultă ele din
regulamentul didactic (minimum 40 credite la disciplinele impuse şi opţionale), vor
putea obţine un loc de cazare numai în limita locurilor disponibile, după cazarea
tuturor celorlalţi studenţi.
8. La medii ponderate egale, departajarea se face conform următoarelor criterii:
‐ numărul de credite;
‐ media aritmetică a tuturor studenţilor care se cazează în camera
respectivă.
7. În punctajul pentru repartizarea locurilor de cazare, vor fi luate în considerare
următoarele:
* Studenţilor care au obţinut premii la manifestări ştiinţifice, organizate cel
puţin la nivel de facultate, li se adaugă 0,5 puncte la media ponderată;
Numai pentru participarea la astfel de manifestări ştiinţifice se acordă doar
0,25 puncte.
* Pentru studenţii care desfăşoară activităţi sociale importante (preşedinţi
comitete de cămin) sau activităţi în cadrul facultăţii, la media ponderată se
adaugă 0,5 puncte.
* La cazarea studenţilor căsătoriţi, în cazul în care ambii studenţi sunt din
facultate, la cea mai mare medie ponderată se adaugă 0,5 puncte.
* La cazarea studenţilor căsătoriţi, în cazul în care unul dintre soţi este
student al TUIASI, la media ponderată a studentului facultăţii de Inginerie
Electrică, Energetică și Informatică Aplicată se adaugă numai 0,25 puncte.
*

În cazul în care studenţii căsătoriţi au copii, la media ponderată a
studentului facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică
Aplicată se adaugă 0,5 puncte.

* Modificarea punctajului, în raport cu media ponderată, se face în baza unei
cereri, la care se anexează actele doveditoare.
9. Fiecare student poate cere să se cazeze cu încă cel mult un coleg, cu condiţia ca
cel de‐al doilea să aibă drept de cazare şi diferenţa dintre mediile ponderate ale
celor doi să nu fie mai mare de 1,5 puncte.

10. Pentru cazarea studenţilor cu activităţi ştiinţifice, culturale sau sociale
deosebite, poate fi rezervat un număr de maximum 20 locuri, din totalul locurilor
de cazare alocate studenţilor facultăţii.
11. Studenţii care nu au respectat întocmai cerinţele din contractul de cazare, pe
anul universitar anterior, pierd dreptul de cazare în anul universitar curent.
12. Studenţii care se decazează înaintea sesiunii de examene din vară pierd dreptul
de cazare în anul universitar următor.
13. Studenţii care absentează la toate formele de examinare din primul semestru
vor pierde dreptul de cazare pentru semestrul al doilea.
14. Studenţii şcolarizaţi în regim „cu taxă”, pot pierde locul de cazare dacă nu
plătesc, la timp, cota aferentă din taxa de şcolarizare.
15. Studenţii care înstrăinează locul de cazare repartizat de facultate vor fi propuşi
pentru exmatriculare.
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