UNIVERSITATEA DE VEST DIN T IMIȘOARA

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

ANUNȚ
CAZARE AN UNIVERSITAR 2019/2020

Luni, 8 iulie 2019, începe procesul de cazare a studenților UVT, pentru anul universitar
2019/2020, după următorul calendar (conform Art.47 din Regulamentul de cazare):
● Etapa I - pentru anii 2 și 3 licență și anul 2 master (2019/2020)







Depunerea cererilor pe platforma - 8 - 14 iulie (persoanele care solicită cazare și se
încadrează în caz social trebuie să încarce documentele justificative, conform Art.14,
Alin.2 din Regulamentul de cazare)
Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 15 - 18 iulie
Afișarea rezultatelor - 19 iulie
Depunerea contestațiilor pe e-mail - 20 - 21 iulie
Soluționarea contestațiilor - 22 - 23 iulie
Afișarea rezultatelor finale - 24 iulie

● Etapa II - anul I licență și master (2019/2020)
Depunerea cererii de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, la
admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodată cu
dosarul de admitere, documentele justificative.
De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative privind voluntariatul și
activitățile academice extracurriculare se vor depune tot deodată cu dosarul de admitere.
În termen de 5 zile de la finalizarea perioadei de admitere se vor afișa rezultatele, care vor fi
urmate de 2 zile în care se pot depune contestațiile, 2 zile de rezolvare a acestora, iar ulterior
se vor afișa rezultatele finale.
● Etapa III - anul I licență și master, admiși în luna septembrie
Depunerea cererii de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, la
admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, deodată cu
dosarul de admitere, documentele justificative.
De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative privind voluntariatul și
activitățile academice extracurriculare se vor depune tot deodată cu dosarul de admitere.
- Licență
 Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 16 - 17 septembrie
 Afișarea rezultatelor - 18 septembrie, până la ora 12:00
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-

 Depunerea contestațiilor pe e-mail - 18 septembrie, după ora 12:00
 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 19 iulie
Master
 Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 21 - 23 septembrie
 Afișarea rezultatelor - 24 septembrie, până la ora 12:00
 Depunerea contestațiilor pe e-mail - 24 septembrie, după ora 12:00
 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 25 iulie

● Etapa IV - cazări efective
○ Cazare efectivă (etapele I, II și III licență) - 20 - 22 septembrie (20 - 21
septembrie pentru căminele care nu au fost deschise le perioada verii și 22
septembrie pentru căminele care au fost deschise pe perioada verii - C12, C16,
Drept)
○ Redistribuirea locurilor neocupate și afișarea acestora - 23 septembrie
○ Depunerea contestațiilor pe e-mail - 24 septembrie
○ Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 25 septembrie
○ Cazarea efectivă (etapa III master și locurile redistribuite) - 26-27 septembrie

IMPORTANT:
1.Depunerea cererilor de cazare se va face astfel:
- Studentii din Anul II si III ( 2019-2020) vor depune cerere online pe platforma de cazare,
accesibila la adresa cazare.uvt.ro.
- Studenții străini din Anul II si III vor depune cerere online pe platforma de cazare.
- Candidatii (Anul I, Licenta si Masterat - 2019-2020) isi vor bifa aceasta opțiune pe cererea
de cazare la înscriere. Pentru aceștia, cazarea se va realiza în afara platformei.
2. Depunerea online a cererilor de cazare pentru Etapa 1 se va face in perioada 08 - 14 Iulie
2019, conf. Art.47 din Regulamentul de cazare.
3. Autentificarea studentilor pe platforma online de cazare se realizeaza cu credentialele contului
de email institutional, e-uvt.
Regulamentul de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2019-2020 (citiți-l
cu atenție) împreună cu toate informațiile privind accesarea si utilizarea
platformei se regăsesc și pe site-ul https://studenti.uvt.ro/cazare/
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