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  În căminele studenţeşti pot fi cazaţi studenţi la învăţământul de stat, cursuri de zi, buget sau cu taxă, care nu au 

domiciliul în Suceava, în limitele locurilor disponibile.  

 În stabilirea listei studenţilor care pot beneficia de un loc de cazare se va ţine cont de următoarele criterii:  

1. Cazurile sociale: studenţi cu boli grave (dovedite cu adeverinţe medicale); sunt studenţi de la casele de copii sau 

plasament familial; sunt studenţi orfani de ambii părinţi sau de un părinte, familie monoparentală; 

2. Rezultatele profesionale ale studenților (conform mediilor generale poderate din anul precedent (pentru studenţii din 

anii II, III şi IV – licenţă sau pentru studenţii din anul II - masterat) sau conform mediilor de admitere - pentru studenţii 

din anul I licenţă şi anul I masterat); 

3. Distanța de la domiciliul stabil al studentului până la Suceava; 

4. Anul de studiu al studentului; 

5. Membru îm Senatul USV sau Consiliul Facultăţii. 
 

Ordinea studenților care beneficiază de cazare se stabilește pe baza punctajului de cazare  

 

Punctaj cazare = 55%*MG+10%*D+35%*A+ PCS+SR 

 

Punctaj cazare este format din: 

1. MG = media generală poderată din anul precedent, pentru studenţii din anii II, III şi IV de la studii universitare de 

licenţă sau pentru studenţii din anul II – masterat, sau din media de admitere - pentru studenţii din anul I licenţă şi 

anul I masterat – au prioritate studenții integraliști); 

2. D = punctajul corespunzător distanței de la localitatea de domiciliu până la Suceava = distanța (km);   

3. A = punctajul corespunzător  anului de studiu (A), calculat astfel: 

 150 puncte pentru studenții din anul I studii universitare de licenţă;  

 50 puncte pentru studenții din anul II studii universitare de licenţă; 

 25 puncte pentru studenții din anul III studii universitare de licenţă; 

 10 puncte pentru studenții din anul IV studii universitare de licenţă; 

   5 puncte pentru studenții din anul I + II studii universitare de masterat. 

3.    PCS = puncaj cazurile sociale declarate (PCS), astfel: 

 sunt studenţi orfani de ambii părinţi – 5 puncte; 

 sunt studenţi de la casele de copii sau plasament familial – 5 puncte; 

 sunt studenţi cu boli grave (dovedite cu adeverinţe medicale) – 5 puncte; 

 sunt studenţi orfani de un părinte – 5 puncte; 

 sunt studenţi proveniţi din familii monoparentale - 5 puncte; 

4. SR = student reprezentant - 50 puncte; 

5. SCP = student provenit din centre de plasament -75 puncte; 

6. Au prioritate pentru cazare studenţii anului 1 licenţă. 

 

  

 

Comisia pentru acordarea locurilor de cazare studenților Facultăţii de Inginerie Alimentară 

Preşedinte: Ş. l. dr. ing. Sorina ROPCIUC              

    Membri: Ş. l. dr. ing. Silviu-Gabriel STROE 

                    Student Bianca BOLOHAN - anul II PCM 

                    Student Andreea-Diana JUNCANARIU - anul III IPA  

             

          IMPORTANT! 

 

  TOŢI STUDENŢII ANULUI 1 CU CERERE DE CAZARE, ÎNMATRICULAŢI ÎN SESIUNEA DE VARĂ, AU 

PRIMIT LOC DE CAZARE ÎN CĂMINELE USV. 
 

 LA O EVENTUALĂ SUPLIMENTARE A LOCURILOR DE CAZARE, REPARTIŢIA ÎN CĂMINE SE VA 

FACE CONFORM CRITERIILOR DE MAI SUS. 
 

  Studenţii care renunţă la locul de cazare sunt OBLIGAŢI să anunţe la Secretariatul facultății renunţarea la loc. 

În caz contrar nu vor mai beneficia pe parcursul studiilor la Facultatea de Inginerie Alimentară de loc de cazare în cămin. 


