ANUNł CAZARE
Cazarea studenŃilor este programată în intervalul 28 sept. – 02 oct. 2006.
În vederea clasificării studenŃilor pentru cazare în anul universitar 2006/2007
se calculează pentru fiecare student indicele de promovabilitate:

Ipr = 100x∑ kac / ∑ kr

[%]

în care:
∑ kac – suma creditelor acumulate în toŃi anii de studiu;
∑ kr – suma creditelor aferente anilor de studiu promovaŃi.
Pot fi luaŃi în considerare pentru un loc de cazare în cămine studenŃii care au
acumulat pentru anul univ. 2005 / 2006 cel puŃin 40 credite.
StudenŃii integralişti ( Ipr = 100% ) la sfârşitul sesiunii iunie-iulie 2006 vor
participa în data de 12 iulie 2006 la şedinŃa de repartiŃie a locurilor de cazare.
StudenŃii care estimează că vor fi în această situaŃie vor depune o cerere la
Decanat până în data de 5 iulie 2006 ora 1400.
Clasamentul pentru cazare se întocmeşte pe baza rezultatelor profesionale
înregistrate la Decanat la data de 19 septembrie 2006, după următoarele criterii
succesive:
-

în ordinea descrescătoare a indicelui de promovabilitate Ipr ;
în ordinea descrescătoare a mediei ponderate ( ∑ (N x k) / (∑ k ) pentru
anul univ. 2005 / 2006.

La cazarea studenŃilor se va urmări ca pe cât posibil într-o cameră de cămin
să se repartizeze studenŃi din acelaşi an de studii şi de la aceeaşi specializare.
Un student care s-a cazat poate face opŃiune de reŃinere a unui loc în cameră
pentru un coleg care nu are restanŃe din anii anteriori şi în limita a cel mult 30 de
locuri pe lista de cazare.
STUDENTI CASATORITI
Pot depune dosar pentru cazare studenŃii căsătoriŃi care în anul universitar
2005-2006 au îndeplinit condiŃiile contractului de studii (cel puŃin 40 credite).
A. Criterii profesionale - punctaj pentru numărul de credite în
universitar 2005-2006:
60 credite

= 12 p x Ipr

50 – 59 credite

= 8 p x Ipr

40 – 49 credite

= 4 p x Ipr

anul

B. Criterii sociale:
•

SoŃ / soŃie – student(ă) UTI, 10 p

•

SoŃ / soŃie – student(ă) la altă universitate de stat, 5 p

•

Copil în îngrijire directă, 10 p

•

SoŃie însărcinată peste luna a VI-a, 5 p

•
Unul din soŃi cu domiciliul stabil în Iaşi – se cazează în limita locurilor
disponibile
Dosarul se depune până pe data de 18 septembrie 2006 la secretariat şi va
cuprinde:
-

certificat de căsătorie, copie XEROX

-

carte de identitate soŃ şi soŃie, copii XEROX

-

certificat de naştere copil, copie XEROX

-

certificat dovadă sarcină

DOCTORANZI CU FRECVENłĂ
Doctoranzii cu frecvenŃă vor depune o cerere de cazare pentru anul
universitar 2005 – 2006, vizată de d-ra sing. Peşehonov Maria.
Cererea se va depune la secretariat până pe data de 18 septembrie 2006.
STUDENTI CU PROBLEME DE SĂNĂTATE
StudenŃii bolnavi de TBC, aflaŃi în evidenŃa Dispensarului studenŃesc, studenŃii
bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbŃie gravă, insuficienŃă
renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism
articular vor depune până pe data de 18 septembrie 2006, la secretariat, o cerere
însoŃită de acte medicale.
Comisia de cazare

