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CAPITOLUL V
Organizarea activității de cazare
Art.47. Calendarul general pentru procesul de cazare al studenților este:
● Etapa I - pentru anii 2 și 3 licență (și anul 4 de la programele de studii cu durată de 4 ani) și anul 2
master







Depunerea cererilor pe platforma - 8 - 14 iulie
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
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.
Calendarul exact va fi afișat pe site-ul fiecărei facultăți, în funcție pe perioada de admitere.
● 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
 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
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● 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
Art.48. Locurile rămase libere la 28 septembrie sunt cedate integral de către facultăți către BEC.
Art.49. Etapele parcurse de student în urma primirii și confirmării locului de cazare sunt:
• Prezentarea la administrația căminului, conform calendarului de cazare elaborat de către BEC;
o completarea în două exemplare a contractului de închiriere;
o atașarea la contractul de închiriere a unei copii după buletin / cartea de identitate
pentru cetățenii români, respectiv pașaport pentru cetățenii străini şi a unei poze 3/4;
o completarea unei cereri de stabilire a reședinței (optional);
• Primirea camerei;
• Încheierea procesului verbal de predare – primire.
• Plata chiriei conform contractului.
Art.50. Schimburile de locuri se fac între BC ale facultăților, în vederea rezolvării
unor situațiiexcepționale (de ex. cazarea surorilor / fraților).
Art.51. Studenții care renunța la locul de cazare, nu mai au dreptul de a formula o nouă cerere în
același semestru in căminele UVT. Cu titlu de excepție, în cazul unor solicitări motivate și dovedite,
studenții pot primi loc de cazare în limita locurilor disponibile la momentul solicitării .Tarifele încasate cu
orice titlu nu se restituie. Baza de date privind renunțările se gestionează de către BEC.
Art.52. Transferul studenților între cămine se face numai cu aprobarea BEC.
Art.53. Administratorii de cămin au obligația de a pune la dispoziție BEC diagrama cu repartiția locurilor
din cămine realizată de BCF.
Art.54. Studenții familiști, care nu au primit locuri de cazare de la facultatea la care aparțin, își vor depune
dosarul de cazare la BEC al UVT. Prioritate la cazare vor avea studenții familiști cu copii.
Art.55. În fiecare cămin, la sfârșitul fiecărei sesiuni de cazare, se vor afișa locurile libere rămase pe
camere. Aceleași date vor fi afișate si pe site-ul UVT, sub coordonarea BEC.
Art.56. Locurile rămase libere în urma plecării studenților UVT prin diferite programe de mobilitate sunt
redistribuite provizoriu studenților, în ordinea punctajului de cazare obținut.
Art.57. Studenții care sunt cazați provizoriu se obligă să elibereze camera la sosirea studentului plecat prin
programul de mobilități.
Art.58. UVT va pune la dispoziția studenților care au contracte de muncă, examene nepromovate, stagii de
practică în Timișoara sau alte nevoi stringente care îi obligă să rămână în Timișoara pe perioada vacanței
de vară locuri în cămine, în funcție de posibilități și la tarife ce vor fi stabilite de către Consiliul de
Administrație, în urma depunerii unei cereri prin intermediul formularului pus la dispoziție pe siteul osut.ro, în perioada 3 - 23 iunie. În anul 2019, cazarea efectivă pe vară se face în perioada 15 - 16 iulie.
Art.59. Pe perioada vacanței de vară, cazările în căminele studențești se fac în regim intern pentru studenții
UVT (la un tarif stabilit de către Consiliul de Administrație) și în regim hotelier pentru alți studenți
din afara universității sau alte cazuri excepționale, în căminele desemnate de către Consiliul de
Administrație, la recomandarea Direcției General Administrative. Studenții care rămân în căminele
UVT doar pentru efectuarea stagiilor de practică prevăzute în planurile de învățământ (maxim 3
săptămâni) vor plăti un tarif la nivelul celor din cursul anului universitar.
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