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01 septembrie 2021 

DECIZIE 

 Numărul de locuri privind premiile acordate în cadrul   

subactivității 5.1 către studenții celor 3 faculăți implicate:  

Studii Europene, Teatru și Flm, Teologie Ortodoxă 

Calupul I – anul universitar 2020-2021, semestrul II 

 

Subsemnatul, Conf. Univ. Dr. Adrian-Gabriel Corpădean, manager de proiect, având în vedere următoarele 

aspecte: 

 Programul de practică este implementat sub conducerea managerului de proiect; 

 Numărul de premii alocat (100 de premiul I, 100 de premiul II și 124 de premiul III) poate fi repartizat inegal pe 

fiecare calup de practică (spre exemplu: calupul 1 – 108 studenți, calupul 2 – 110 studenți, calupul 3 – 106 

studenți), precum și pe facultăți în funcție de numărul de studenți pe care îi au fiecare în grupul țintă; 

decid: 

 Algoritmul de calcul al premiilor ce revine fiecărei facultăți este următorul:  

Pas 1: Calcularea numărului total de premii I, II și III pentru fiecare calup de practică 

Numărul total de premii I, II și II se împarte la 3, dat fiind faptul că cererea de finanțare prevede derularea a 3 calupuri de 

practică a 108 studenți/ calup.  

Dar, având în vedere că numărul de locuri pentru fiecare premiu nu se divide exact la 3, numărul de premii se va rotunji 

în plus cu 1 loc în felul următor: 1 locul I pentru calupul I, 1 locul II pentru calupul II și 1 locul III pentru calupul III pentru 

ca suma locurilor I să fie 100, a locurilor II să fie 100, respectiv a locurilor 3 să fie 124 și pentru a corespunde unui număr 
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de 108 de studenți per calup de practică. În situația în care în celelalte calupuri, numărul de studenți va fi diferit de 108, 

atunci algoritmul se va recalcula, reluându-se totul de la pasul 1. 

Situația se prezintă astfel:  

Premii  Calup 1 Calup 2  Calup 3 

locul 1 100 34 33 33 

locul 2 100 33 34 33 
locul 3 124 41 41 42 
TOTAL 324 108 108 108 

 

Pas 2: În funcție de numărul de studenți din grupul țintă pe care îl are fiecare facultate se calculează procentul ce 
revine fiecărei facultăți în numărul total de locuri pentru fiecare premiu 

Situația se prezintă astfel:  

 

Calup 1 108 studenti 
  Procent din total 108 studenți 
Facultatea de Studii Europene 
(FSE) 

39 36.11111 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
(FTO) 

39 36.11111 

Facultatea de Teatru și Film  
(FTF) 

30 27.77778 

TOTAL 108 100 % 
 

Pas 3: Calcularea numărului de locuri pentru fiecare facultate pentru fiecare premiu I, II și III în funcție de procentul 
de studenți pe care îl are din total studenți grup țintă în cadrul calupului 1 

 

Situația se prezintă astfel:  

 Calcul locul 1 Calcul locul 2 Calcul locul 3 
Facultatea de Studii Europene (FSE) 34 100% 33 100% 41 100% 

12.27 36.11* 11.91 36.11* 14.80 36.11* 
Rotunjire număr de persoane: 39 12 studenți 12 studenți 15 studenți 
Facultatea de Teologie Ortodoxă (FTO) 34 100% 33 100% 41 100% 

12.27 36.11* 11.91 36.11* 14.80 36.11* 
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Rotunjire număr de persoane: 39 12 studenți 12 studenți 15 studenți 
Facultatea de Teatru și Film  
(FTF) 

34 100% 33 100% 41 100% 
9.44 27.77* 9.16 27.77* 11.38 27.77* 

Rotunjire număr de persoane: 30** 9 studenți**  
Prin aplicarea 
principiului de la 
pasul 1 vor fi 10 
studenți 

9 studenți 11 studenți 

TOTAL 34 33 41 
 

 

* Procentul calculat la pasul 2 

** Facultatea de Teatru și Film primește încă un loc I în spiritul pasului 1 al algoritmului de calcul pentru că celelalte 

două facultăți au un număr egal de studenți în grupul țintă, iar acordarea unui loc I suplimentar nu s-ar face cu 

respectarea principiului egalității de șanse. 

 

 

 

Conf. Univ. Dr. Adrian-Gabriel Corpădean, 

Manager de proiect 

 


