Anexa1

Punctajul de stimulare şi sancţionare utilizat la repartizarea locurilor de trai pentru studenţi pentru anul de studii
2019/2020
Fiecare student (ciclul I și ciclu II), pentru cazarea în cămin, va acumula un punctaj, care va fi format din:
Anii în curs: Punctajul de cazare = NOTA MEDIE(sesiunea de iarnă) + punctajul (situaţia familială) + punctaj distanța de la oraș +
punctajul (activităţi extracurriculare) - punctaj (încălcări şi sancţiuni)
Anul I: Punctajul de cazare = NOTA MEDIE(la admitere) + punctajul (situaţia familială)
Ponderile criteriilor (situaţia familială)
Ponderea
Notă
Student orfan de ambii părinţi
necondiţionat*
Studenţi din alte state pe bază de acord
necondiţionat*
Student cu dezabilități de gr. I
necondiţionat* fără restanţe
Familie de studenţi (ambii studenţi UPSC)
necondiţionat* fără restanţe ambii
Student orfan de un părinte (un părinte decedat, divorţaţi, mamă singură)
0,9
Student cu dezabilități de gradul II sau III
0,9
Un părinte cu dezabilități de gradul I
0,9
Un părinte cu dezabilități de gradul II sau III
0,5
Student din familie cu 2 şi mai mulţi studenţi
0,5
Un părinte participant la lupte pentru apărarea patriei
0,3
Student din familie cu 3 şi mai mulţi copii
0,4
copii până la 18 ani
Un părinte pensionar de vârstă
0,5
Soră, frate cu dezabilități
0,3
Familie studențească (soț(ie) la altă instituție)
0,3
Studentă mamă singură
0,5
Părinţi pedagogi
0,3
Distanţa (de la mun. Chişinău la locul de baştină)
0,5
***mai mult de 100 km
Ponderile criteriilor (activităţi extracurriculare)
Criteriu
Ponderea
Notă
Membru al organizaţiilor de autoguvernare (CSS, Senat Studenţesc)
Necondiţionat* fără restanţe, cu recomandarea structurii
Membrii Consiliilor locatarilor, membrii comisiei sanitare în cămin, responsabilii
0,6
recomandare - Consiliului Locatarilor Căminului
de regimul de funcționare a mașinilor de spălat
Monitor de grupă
0,4
recomandare - Consiliului Studențesc al Facultăţii
Lider sindical de grupă
0,4
recomandare - Biroului Sindical al Facultăţii
0,9 pentru o certificate - decanat, biroul sindical/consiliul
Participant la activităţile culturale desfăşurate în cadrul Universităţii
activitate
studențesc
Criteriu

Participant la activităţile culturale desfăşurate în cadrul facultății
Membru al echipelor sportive, finalist la competiţii anul curent
Participant la conferinţele ştiinţifice din cadru UPS, naţionale, internaţionale
Învingătorii concursului “Cel mai bun student al anului 2018”
Învingătorii concursului “Cel mai bun lider sindical de grup 2019”

0,5 pentru o
activitate
0,5
0,5
1
0,5

recomandare din partea biroului Sindical al
Studenţilor/ consiliului studențesc/decanatelor
rapoartele antrenorilor/CSS
copiile diplomelor de participare
Lista comisiei de concurs
recomandare din partea CSS/BSS

Student cu activități de voluntariat în cămin pe parcursul anului universitar
recomandare din partea consiliului locatarlor
0,3
(participant la activităţi culturale, de salubrizare, amenajare)
căminului şi intendentului
Student cu activități de voluntariat/cerc artistic în cadrul Universității
0,3
recomandare - CEAIC
Studenţii participanţi în echipele de reparaţie (cămine şi blocuri de studii)
Necondiţionat* aprobați de comisia de cazare a facultăţii
Încălcări şi sancţiuni
Încălcări
Puncte penalizare
-0,5 p/u o dată
Încălcarea regimului sanitar şi a normelor sanitare
Fumatul în incinta căminului în spaţiile neamenajate
**Neatestat
Tulburarea liniştii în timpul nopţii, semnalizari acustice, folosire a aparatajului audiovizual la intensitate ridicata etc.
-0,5 p/u o dată
Organizarea petrecerilor sau sărbătorilor cu consumarea băuturilor alcoolice
-1 p/u o dată
Prezenţa neregulamentară a persoanelor străine în incinta căminului
-0,5 p/u o dată
Neprezentarea la şedinţele generale ale locatarilor şi la consiliul locatarilor căminului (la invitaţie)
-0,5
Deteriorarea bunurilor şi a instalaţiilor puse la despoziţie pentru folosinţă comună, din vina locatarului
-0,5+ achitarea sinecostului
Neasigurarea reparaţiei curente a camerei de locuit
**Neatestat
Folosirea plitelor electrice şi instalaţiilor neautorizate de încălzire în odăile de locuit
-1
Subînchirierea spaţiului primit în folosinţă cu destinaţie locativă unor persoane fizice sau juridice
**Neatestat
Utilizarea spaţiului locativ primit în folosinţă pentru activităţi comerciale
**Neatestat
Furtul de bunuri material
Părăsirea locului de trai pe parcursul anului de studii fără argumente

**Neatestat
**Neatestat

PS: studenții care au avut încălcări, dar au efectuat lucrări în beneficiul societății (căminului), nu vor fi penalizați.
*Studenţii cu ponderea "necondiţionat" vor fi cazaţi necondiţionat, doar se va ţine cont de textul "Notă"
** Lipsit de dreptul de a locui în cămin pentru anul viitor de studii
*** din raioanele și localitățile: Bălți, Basarabeasca, Briceni, Glodeni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Cantemir, Camenca, Cahul, Comrat, Ocnița,
Otaci, Rezina, Rîbnița, Rîșcani, Soroca, Sîngerei, Taraclia, Ungheni, Florești, Fălești, Ciadîr-Lunga, Șoldănești, Ștefan-Vodă, Vulcănești. Cei care
sunt din alte raioane, dar distanța depășește limita de 100 Km pînă la satul de baștină, vor atenționa subcomisia pentru a verifica datele.

