Regulamentul Şcolii de vară „Alege-ţi cariera SMART!”
Capitolul I. Dispoziţii generale
Secţiunea 1. Părţile şi scopul Şcolii de vară.
Art.1. - Organizator
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), cu sediul în Bulevardul Victoriei, Nr. 10,
550024, Sibiu, România, reprezentată de Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, în calitate de
Rector.
Art. 2. - Participanţi
Proiectul Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART” este destinat unui număr de cincizeci
de elevi care absolvă clasa a X-a sau a XI-a.
Art.3. - Scopul proiectului
Prin proiectul educaţional Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART”, Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu îşi propune să vină în sprijinul elevilor de liceu din clasele a X-a şi a XI-a, în
vederea alegerii viitoarei cariere în concordanţă cu idealurile, competenţele, abilităţile şi
aptitudinile acestora.
Art. 4.- Locul şi perioada de desfăşurare
Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART” se va derula în Sibiu, în perioada 20-26 iulie 2015,
în spaţiile aferente instituţiei.
Secţiunea 2. Procedura de înscriere şi eligibilitate
Art.5.- Condiţii de înscriere
(1) Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
a) formular de înscriere (formular ataşat);
b) recomandare diriginte(ă) (formular ataşat);
c) eseu (De ce îmi doresc să particip la Şcola de vară “Alege-ţi cariera SMART” );
d) acord scris al părintelui/tutorelui legal (formular ataşat) şi copia după cartea de
identitate a acestuia;
e) fişă medicală (formular ataşat);
f) copie după cartea de identitate a elevului aplicant.
(2) Perioada de înscriere este 27 aprilie - 15 iunie 2015. Înscrierea se va putea realiza online,
accesând pagina scoaladevara.ulbsibiu.ro, sau prin completarea şi transmiterea tuturor
documentelor pe adresa de e-mail scoaladevara@ulbsibiu.ro, sau prin completarea
şi trimiterea documentelor solicitate prin Poştă (ultima dată a poştei 8.06.2015) sau curier la
adresa:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Direcţia de Comunicaţii şi Marketing ,
Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, cu menţiunea
Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART”.
(3) Perioada de selecţie este 15-19 iunie 2015. ULBS va afişa în data de 19 iunie 2015 elevii
selectaţi pentru a participa la Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART”.
(4) Confirmarea participării 19 iunie-3 iulie 2015. Participarea se confirmă prin plata primei
tranşe în sumă de 200 lei.
(5) Neconfirmarea locului prin neachitarea taxei de participare atrage după sine pierderea
dreptului de participare, iar locul va fi redistribuit următorului clasat (3-6 iulie 2015).
(6) A doua tranşă în valoare de 190 lei se achită până în prima zi de începere a programului
Şcoala de vară “Alege-ţi cariera SMART” (20 iulie 2015).
(7) La solicitarea organizatorilor, participanţii trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte
dovezi care să demonstreze informaţiile din formularul de înscriere.
(8) În situaţia admiterii unui număr de minimum 10 elevi din cadrul aceluiaşi liceu, ULBS
pune la dispoziţie un loc gratuit pentru un cadru didactic însoţitor din respectiva unitate de
învăţământ.
Art. 6.- Criterii de selecţie
(1) Candidaţi înscrişi vor intra în procedura de selecţie care se va realiza în funcţie de:
a) media generală a anilor de studiu (clasele IX –X/ XI); media generală trebuie să
fie minimum 8,00;
b) eseu (motivaţia elevului/elevei de a participa la Şcoala de vară „Alege-ţi cariera
SMART” – argumentaţie de 200 – 400 de cuvinte);
c) srisoarea de recomandare din partea dirigentei/dirigintelui.
(2) Baremul de evaluare este următorul:
a. 40 puncte - eseul;
b. 20 puncte - media generală IX-X/XI;
c. 30 puncte - recomandarea dirigintelui/ei;
d. 10 puncte - performanţele şcolare ( premii obţinute în cadru olimpiadelor/concursurilor
naţionale).
(3) Primii 10% candidaţi clasaţi, care au obinut puctajul cel mai mare, vor putea participa
gratuit la Şcoala de vară „Alege-ţi cariera SMART”.
Art. 7.- Taxa de participare
(1) Taxa de participare este în cuantum de 390 RON. Plata se poate face în numerar la

casieria ULBS sau prin virament bancar în contul ULBS: RO 63 TREZ 5765 0460
1X00 0406, deschis la Trezoreria Statului Sibiu, CUI 4480173, cu menţiunea "Taxă
participare Şcoala de vară SMART".
(2) Sunt scutiţi de achitarea taxei de participare elevii cu rezultate şcolare deosebite şi/sau care
se află într-o situaţie material-financiară precară, în baza recomandării făcute în acest sens
de către diriginte, în limita locurilor gratuite disponibile (10% din numărul participanţilor).
Capitolul II. Dispoziţii prind derularea activităţilor din cadrul Şcolii de vară
Secţiunea 1. Drepturile şi obligaţiile elevilor participanţi
Art.8.- Participanţii au următoarele drepturi:
a) să folosească, pe parcursul Şcolii de vară, în mod gratuit, infrastructura ULBS pusă la
dispoziţie.
b) să participe la programele şi activităţile Şcolii de vară ;
c) să beneficieze de asistenţă medicală în caz de urgenţă ;
d) să beneficieze de protecţia datelor cu caracter personal;
e) să beneficieze de un tratament egal şi nediscriminatoriu pe parcursul desfăşurării
acţiunilor Şcolii de vară.
Art.9.- Participanţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte Regulamentul Şcolii de vară;
b) să aibă o ţinută şi un comportament civilizat;
c) să nu angajeze numele Şcolii de vară în acţiuni defăimătoare care pot aduce prejudicii
imaginii evenimentului şi/sau organizatorului şi sponsorilor;
d) să respecte indicaţiile şi deciziile organizatorilor, precum şi îndrumările cadrelor
didactice însoţitoare pe toată perioada desfăşurării Şcolii de vară, adică de luni, 20
iulie, ora 10:00 până duminică, 26 iulie, ora 13:00;
e) să nu părăsească grupul din care fac parte neînsoţiţi sau fără permisiunea profesorului
însoţitor sau al organizatorilor;
f) să păstreze curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, inclusiv în cele naturale;
g) să nu deterioreze/ distrugă bunurile materiale existente în spaţiile de cazare şi în
celelalte locaţii în care se vor desfăşura activităţile Şcolii de vară;
h) să nu deţină şi să nu consume ţigări, alcool, droguri, băuturi energizante.
Secţiunea 2. Cazarea şi masa participanţilor.
Art. 10. - Elevii vor fi cazaţi în căminele ULBS, câte patru elevi în cameră, de acelaşi sex.
Art.11. - Elevii vor lua masa la cantina – restaurant a ULBS.
Art.12. - Participanţii pot socializa în locurile special amenajate, cu respectarea programului
intern al spaţiului de cazare.

Art.13. - Elevii participanţi sunt obligaţi să păstreze liniştea în orele de odihnă
(23:00 -07:00).
Art.14. - Participanţilor le este interzisă părăsirea spaţiului de cazare fără acordul cadrului
didactic însoţitor sau al organizatorilor.

Secţiunea 3. Responsabilitate
Art.15. - Participanţii şi părinţii sau tutorele legal sunt de acord că Organizatorul nu este
responsabil pentru nicio pierdere, distrugere sau accidentare de niciun fel care au rezultat în
urma participării la Şcoala de vară.
Art.16. - Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor cu caracter personal, stocate pe durata programului.
Art.17. - Pe întreaga durată a Şcolii de vară, participanţii sunt singurii care răspund de
siguranţa bunurilor şi valorilor personale: telefoane mobile, bani, tablete, electronice,
bijuterii etc.
Art. 18. - Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce priveşte verificarea
aplicării şi respectării Regulamentului şi de a acţiona în consecinţă dacă prevederile acestuia
sunt încălcate sau se pune în pericol siguranţa grupului sau a vreunuia dintre participanţi.
Art.19. - Organizatorul îsi rezervă dreptul să excludă din Şcoala de vară, fără restituirea
taxei de participare, orice participant care comite abateri de la prezentul Regulament, care îi
agresează, ameninţă pe ceilalţi participanţi, care are un comportament neadecvat.
Art.20. - Organizatorul va putea cere despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încalcarea
prezentului Regulament şi din culpa participanţilor, în limita dispozitiilor legale in vigoare.
Art.20. - Costurile daunelor materiale cauzate de participanţi în locurile în care se vor
desfăşura activităţile Şcolii de vară vor fi suportate de către părinţi sau tutorele legal.
Art.21. - Cadrele didactice însoţitoare din liceele de provenienţă ale elevilor participanţi sunt
responsabile de siguranţa şi securitatea elevilor aflaţi sub îndrumare şi supraveghere pe durata
deplasării şi în afara programului Şcolii de vară.

Capitolul III. Dispoziţii finale
Art.22. - Prezentul Regulament este supus legii române.
Art.23. - Eventualele litigii ce decurg din sau în legatură cu acest Regulament se vor rezolva
pe cale amiabilă, în caz contrar, de instanţele competente.

