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Procedura de acordare a locurilor în cămin
Reguli de repartizare
Pentru cele 261 locuri de cămin alocate FMI au fost primite 480 de cereri de cazare, dintre care 20
cereri vizând situaţii de natură socială. Locurile au fost repartizate în functie de numărul de cereri, de
rezultatele studenților și situația lor socială, după următoarele principii:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

Toți studenții de la doctorat/cadre didactice tinere au primit loc de cazare (3 locuri).
Locurile rămase (258) au fost împărțite între anii și domeniile de studiu în (aproximativ)
același procent – 54,00% – calculat în raport cu numărul de cereri depuse la fiecare an și
domeniu de studiu, în parte.
Toți studenții cu cereri sociale (situații medicale, situații care se încadrează pentru a primi
loc după venit sau se încadrează în alte cazuri prevăzute de Metodologia Universității din
Bucureşti) au primit loc de cazare.
Studenții cu cereri sociale care s-au încadrat pentru a primi loc și după punctajul de
clasificare, au primit loc la anul și domeniul din care fac parte. Pentru a primi locul după
punctaj, aceștia trebuie să se prezinte la ședința de repartizare pentru anul și domeniul
respectiv. Dacă nu se prezintă sau refuză să își ia locul după punctaj, atunci locul lor
(numeric) se reportează la locurile sociale, pentru a putea opta pentru el în cadrul ședinței de
repartizare a locurilor sociale.
Studenții cu cereri sociale eligibile, dar nu s-au încadrat pentru a primi loc după punctajul
de clasificare au primit locuri separate, care au fost scăzute din numărul de locuri
corespunzător anilor și domeniilor de studiu la care sunt acești studenți. Aceste locuri, în
număr de 13, vor fi distribuite după o listă de clasificare unică, ce va fi prioritizată după
punctajul social, la ședința de repartizare a locurilor sociale. Lista afișată include toate
cererile sociale, în ordine alfabetică.
Locurile de cazare alocate facultății au fost împărțite pe 5 clase de echivalență (de la a. la
e.). Apoi au fost împărțite între anii și domeniile de studiu având în vedere o repartizare cât
mai echilibrată între ani și specializări, dând prioritate continuităților și meritelor
demonstrate de studenți de-a lungul anilor de studiu. De aceea, locurile de la anii mai mari
sunt în general mai bune decât cele de la anii mai mici, iar cele obținute pe baza notelor
decât cele sociale.
Locurile din căminul Grozăvești A1 au fost atribuite studenților, după punctajul de
clasificare si opțiunile lor, indiferent de an si domeniu de studiu, în urma deciziei comisiei.
Continuitățile se vor acorda la repartiție doar studenților care au ocupat același loc în anul
anterior, au specificat în cerere că vor continuitate și se clasifică anul acesta pentru ocuparea
unui loc echivalent.
În cadrul ședințelor de repartizare, locurile se acordă studenților, în ordinea de clasificare
afișată, până la epuizarea locurilor sau a studenților prezenți.

Studenții au fost clasificați în liste pe baza unor punctaje calculate după formulele de mai jos. Pentru
listele de ani și domenii, clasificarea s-a făcut după punctajul de cazare 𝑃𝐶, iar pentru lista de cazuri
sociale, dupa punctajul social 𝑃𝑆. Ambele punctaje pot fi maxim 600. În cazul punctajelor de clasificare
egale au fost utilizate criterii de departajare date de mediile anilor anteriori / media de admitere,
respectiv criteriile de departajare de la examenele de admitere, după caz.

Calculul punctajului de clasificare
I.

Calculul punctajului de clasificare 𝑃𝐶
i. Anul I și Master Anul I
Punctajul s-a calculat în funcție de media de admitere 𝑀𝐴 , folosind următoarea
formulă de normalizare:
𝑀𝐴 ∗ 600
𝑃𝐶 =
10
ii. Anul II și Master Anul II
S-a considerat punctajul de clasificare obținut de student în urma anului I (resp. anului
I de Master) care reprezintă suma produselor obținute din nota de la examen înmulțită
cu numărul de credite, pentru fiecare examen din anul anterior. În cazul restanțelor,
nota obținută la examen se consideră 0.
𝑃𝐶= ∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑖 ∗ 𝑁𝑖
unde 𝑛 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑖 , 𝐶𝑖 − 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑖 ,
𝑁𝑖 − 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑏ț𝑖𝑛𝑢𝑡ă 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑖
iii. Anul III
Punctajul s-a calculat folosind următoarea formulă:
𝑃𝐶 =

𝑃𝐶1+𝑃𝐶2
2

,

unde 𝑃𝐶1 reprezintă punctajul de clasificare realizat pe disciplinele din anul I și 𝑃𝐶2
punctajul de clasificare realizat pe disciplinele din anul II.
iv. Anul IV
Punctajul s-a calculat folosind următoarea formulă:
𝑃𝐶 =

𝑃𝐶1+𝑃𝐶2+𝑃𝐶3
,
3

unde 𝑃𝐶1 reprezintă punctajul de clasificare realizat pe disciplinele din anul I, 𝑃𝐶2
punctajul de clasificare realizat pe disciplinele din anul II și 𝑃𝐶3 punctajul de
clasificare realizat pe disciplinele din anul III.
II.

Calculul punctajului social 𝑃𝑆
Punctajul social a fost calculat ca media aritmetică dintre punctajul 𝑃𝑉 corespunzător
venitului studentului și punctajul său de clasificare 𝑃𝐶. Pentru a realiza această medie,
venitului net 𝑉 i-a fost asociat un punctaj 𝑃𝑉 după următoarea formulă:
𝑃𝑉 = (1263 − 𝑉) ∗ 600/1263
(1263 RON este valoarea salariului minim net pe economie).
Punctajul social s-a obținut astfel:
𝑃𝑉 + 𝑃𝐶
𝑃𝑆 =
2
Studenții orfani sau provenind din case de plasament, care au prioritate la cazarea
socială au primit din oficiu punctajul 𝑃𝑉 maxim. Cazurile medicale au primit din oficiu
punctajul social maxim.

