UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Stimați studenți,
Deoarece activitățile didactice de la Facultatea de Matematică și Informatică din semestrul
I al anului universitar 2020/2021 se vor desfășura în întregime în regim online, pentru ciclurile de
licență și master, cazarea studenților noștri în căminele UVT nu se va mai efectua.
Aceia dintre d-voastră care, din motive bine întemeiate, doresc să beneficieze de un loc de
cazare în căminele UVT în semestrul I al anului universitar următor trebuie să completeze, până
în data de 17 septembrie 2020, ora 23:59, formularul electronic:
Formular de solicitare a unui loc de cazare pentru perioada semestrului I al anului
universitar 2020-2021, pentru studenții care vor desfășura activități didactice în regim exclusiv
online
atașând documentele justificative pentru motivul pentru care doresc să beneficieze de un loc de
cazare în căminele UVT acest semestru (adeverință de la locul de muncă, justificarea situației
sociale etc.). Aceștia vor fi cazați în limita locurilor rămase libere după repartizarea locurilor de
cazare pentru toți studenții care desfășoară activitate didactică în regim hibrid în semestrul I al
acestui an universitar care au solicitat acest lucru, având prioritate studenții proveniți din centre de
plasament sau care solicită repartizarea unui loc de cazare din motive sociale specifice (spre
exemplu, lipsa conexiunii la internet la domiciliu etc.). De asemenea, în acest proces de repartizare
a locurilor de cazare rămase disponibile vor avea prioritate studenții cărora le-a fost deja repartizat
un loc de cazare în etapa I de cazare, iar studenții care au depus cereri de cazare pentru etapa II
sau cei ce o vor face în etapa III vor fi departajați pe baza mediei de admitere.

Cu stimă,
Lect. Dr. Aurelian Crăciunescu
Prodecan FMI

Telefon: 0256-592.303

Blvd. V. Pârvan 4, 30 0223 , Tim işoa ra, Român ia
Tel: +40-(0)256-592.155
Email: mateinfo @e-uvt.ro
www.math.uvt.ro .

Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

