Regulament de participare
“Universitatea de Vară pentru Elevi”
9.07.2021 - 16.07.2021
17.07.2021 – 24.07.2021
CAPITOLUL I – CADRUL GENERAL
1. “Universitatea de Vară pentru Elevi” este un proiect organizat de către Liga Studenților din
Târgu Mureș împreună cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu
Mureș, având ca scop familiarizarea elevilor absolvenți ai clasei a XI-a cu activitatea cotidiană a
unui student din cadrul UMFST Târgu Mureș.
2. Parteneri: The European Law Students’ Association Tîrgu Mureș (ELSA), European Students
of Industrial Engeneering and Management Târgu Mureș (ESTIEM), Organizația Studențească de
Medicină Dentară (OSMD), Asociația Studenților Farmaciști (ASF), Societatea pentru Inovație,
Dezvoltare și Educație Medicală (SideMED).
3. În prezentul regulament se definește “Universitatea de Vară pentru Elevi” drept „Proiect” și
“Liga Studenților din Târgu Mureș împreună cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureș” drept “organizator”.
4. Proiectul “Universitatea de Vară pentru elevi” se va desfășura în două perioade: 9.07.2021 –
16.07.2021 și 17.07.2021-24.07.2021.
5. Numărul maxim de participanți declarați admiși pentru fiecare perioadă din cele 2 menționate
este de 70 de persoane dintre care 50 de locuri la programele de medicină, medicină dentară și
farmacie (distribuția acestora se va face în funcție de numărul de participanți la fiecare program),
10 la programa de drept și 10 la programa de inginerie.
6. În situația în care numărul de locuri distribuite la unul din programele: inginerie sau drept, nu
sunt ocupate în totalitate, numărul de locuri rămase neocupate vor fi distribuite programelor de
medicină, medicină dentară, farmacie în funcție de numărul de participanți înscriși.
7. Proiectul se va desfășura conform programului care se va afișa pe site-ul acestuia,
http://uve.lstgm.ro.
8. Costul proiectului este de 450 RON, pentru participanții care optează pentru Pachetul Complet
(welcome kit, participarea la activitățile academice și sociale, cazare pentru 7 nopți și 2 mese pe
zi) și de 400 RON, pentru participanții care nu doresc cazare.
CAPITOLUL II – CRITERII DE ELIGIBILITATE
1. Sunt eligibili pentru a participa în cadrul proiectului elevii absolvenți ai clasei a XI-a.

CAPITOLUL III – ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA PARTICIPANȚILOR
1. Înscrierea se realizează online, formularul fiind disponibil online pe site-ul proiectului.
2. Formularul este alcătuit din următoarele părți:
a. Informații personale și alegerea perioadei pe care o preferă participantul;
b. Informații privind situația școlară – media aritmetică a claselor IX-XI;
c. Încărcarea de documente:
• Cartea de Identitate (poză sau scanare);
• Adeverință de la liceu privind situația claselor IX-XI semnată de direcțiunea liceului;
• *Încărcarea dovezii de vaccinare (dacă există)– acest punct este strict orientativ pentru
organizatori, nu este obligatoriu și nici nu reprezintă criteriu de departajare sau selecție*
• Scrisoare de Motivație pentru participarea la proiect;
• Eseu cu titlul ”Viitorul Sistemului Medical: Schimbarea Începe cu Tine!” pentru programele de
medicină, medicină dentară și farmacie;
• Eseu cu titlul ”Statutul Elevului: Adevăr sau Mit?” pentru programa de drept;
• Eseu cu titlul ”Eu - Viitorul Inginer” pentru programa de inginerie.
3. În urma îndeplinirii tuturor condiților necesare procesului de selecție, se va întocmi
PUNCTAJUL de ADMITERE pentru fiecare candidat în parte.
4. Ponderea fiecărui element al procesului de selecție este următoarea:
a. 25% - Media claselor IX-XI
b. 25% - Scrisoarea de Motivație
c. 50% - Eseul
5. Scrisoarea de Motivație și Eseul trebuie să cuprindă între 150 și 300 de cuvinte și vor fi punctate
de la 1 la 10, de către Comisia de Evaluare. Pentru nerespectarea limitei de cuvinte, a structurii
textului și a normelor de literatură și gramatică participanții vor fi depunctați.
6. În cazul în care vor exista punctaje egale între candidați situați pe ultimele poziții ale
clasamentului, se va lua în considerare ca și prim criteriu de departajare media, iar ulterior
punctajul primit pentru Scrisoarea de Motivație și apoi punctajul primit pentru Eseu.
7. Clasificarea se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor, ținând cont de numărul de
locuri disponibile iar rezultatele finale vor afișa pe site-ul proiectului și se vor transmite prin adresa
de email furnizată de către aplicant în termenul stabilit prin program.

8. În situația în care punctajul unui elev nu se va încadra în limita locurilor disponibile pentru
perioada pe care o preferă și vor rămâne locuri neocupate în cealaltă perioadă a proiectului, acesta
va fi contactat de către Comisia de Evaluare și se va discuta opțiunea de redistribuire.
CAPITOLIL IV – DUPĂ ÎNCHEIEREA PROCESULUI DE SELECȚIE ȘI DECLARAREA
LISTELOR FINALE CU PARTICIPANȚI ADMIȘI
1. Candidații declarați ADMIȘI vor efectua plata (după instrucțiunile pe care le vor primi prin email) și vor trimite în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea clasificării dovada plății și o
declarație pe propria răspundere realizată după un model publicat de organizatori pe site-ul
proiectului, care vor reprezenta acordul acestora de participare în cadrul proiectului.
2. Participanții cu vârsta sub 18 ani vor transmite și acordul părinților sau al tutorelui legal, pe care
îl vor primi participanții prin e-mail, neexistănd obligația asumării răspunderii de către
organizatori, în cazul evenimentelor neplăcute provocate de către participanți.
CAPITOLUL V – ORGANIZARE ȘI CALENDAR
1. Pentru siguranța participanților, voluntarilor și cadrelor didactice, Comitetul de Organizare va
asigura la debutul proiectului teste COVID-19 pentru toți participanții nevaccinați cu a doua doză
(o singură doza în cazul vaccinului Johnson & Johnson). Refuzul testelor reprezintă imposibilitatea
participării la evenimente, atât academice cât și sociale.
2. Cazarea participanților se va face în căminele studențești și va presupune 7 nopți de cazare, 3
persoane/cameră, repartizare pe sexe.
3. Mesele oferite sunt cele de prânz și cină.
4. Participanții vor primi un pachet - UVE-kit (welcome kit) care va cuprinde și legitimația de
student.
4. Programul academic va cuprinde cursuri și lucrări practice specifice facultății la care se aplică
(Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie sau Drept).
5. Programul va cuprinde și activități extrașcolare.
6. Calendarul de organizare este următorul:
▪ 27 Mai – 21 Iunie 2021 (ora 23:59) – Perioada de înscriere
▪ 27 Iunie 2021 – Afișarea listei clasificării în urma procesului de selecție
▪ 28 Iunie – 1 Iulie 2021 – Confirmarea Participării din partea elevilor (prin trimiterea dovezii de
plată)
▪ 1 Iulie 2021 (ora 18:00) – Afișarea listei distribuirii locurilor rămase neocupate (dacă va fi cazul)
▪ 3 Iulie 2021 – Redistribuirea locurilor rămase neocupate, în ordinea clasificării
▪ 4 Iulie 2021 (ora 18:00) – Afișarea listei distribuirii locurilor rămase neocupate

▪ 5 Iulie 2021– Confirmarea participării de catre participanții declarați admiși în urma redistribuirii
▪ 6 Iulie 2021 (ora 18:00) – Afișarea Listei Finale cu participanții UVE 2021
▪ 9 Iulie 2021 – Sosirea participanților tura 1
▪ 10-15 Iulie – Desfășurarea activitățiilor
▪ 16 Iulie – Plecarea participanților
▪ 17 Iulie 2021 – Sosirea participanților tura 2
▪ 18- 23 Iulie – Desfășurarea activitățiilor
▪ 24 iulie – Plecarea participanților

CAPITOLUL VI – GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere consimțiți în mod expres şi neechivoc ca
datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu
legislaţia europeană, respectiv Regulamentul (UE) 679/2016 privind Protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de către
Liga Studenților din Târgu Mureș şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări
asupra activităţii acesteia.
Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: Nume și Prenume,
E-mail, Număr de Telefon, CNP, Seria CI.
Scopul colectării datelor este: realizarea demersurilor necesare pentru organizarea Universității de
Vară penru Elevi 2021, aceste date fiind necesare pentru contactarea participanților care au fost
admiși, întocmirea unor documente și materiale personalizate.
Perioada de prelucrare a datelor cu caracter peresonal este pe termen nedefinit.
Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, sunt date
următoarele definții:
•„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare• "prelucrare"
înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum
ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE
1. Participanții vor fi cazați împreună cu persoane de acelasi sex și vor respecta regulamentul de
cazare în căminele studențești disponibil pe www.umfst.ro, iar posesia urmatoarelor materiale este
strict înterzisă: materiale toxice, substanțe interzise prin lege, materiale inflamabile/explozibile,
obiecte ascuțite sau alcool.
2. Toți participanții vor fi egali în drepturi și obligații.
3. Participarea la cursuri și lucrări practice este obligatorie.
4. Absentarea nemotivată de la activitățile proiectului și comportamentul inadecvat, poate duce la
excluderea din proiect a participantului în cauză.
5. Nerespectarea indicațiilor din partea organizatorilor sau a cadrelor didactice poate duce la
excluderea din proiect a participantului în cauză.

