UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ

Către: Consiliul de Administrație al Universității de Vest din Timișoara,
Senatul Universității de Vest din Timișoara
Subiect: Calendarul de cazare în căminele UVT în anul 2021/2022
În vederea facilitării procesului de cazare pentru anul universitar 2021-2022, având în vedere
contextul epidemiologic, intenția UVT de a începe anul universitar în format fizic, dar și cadrul
legislativ în vigoare privind normativele de cazare, se propune ca pentru anul universitar 20212022 modalitatea de cazare a studenților să se realizeze prin derogare de la Regulamentul de cazare
în căminele UVT - Capitolul IV și Capitolul V.
Astfel, prezenta derogare este valabilă pe perioadă limitată, câtă vreme reglementările legale
naționale impun anumite restricții în ceea ce privește cazarea studenților. În actualele condiții,
cazarea se va desfășura în două etape, începând cu luna august, iar cererile de cazare vor fi depuse
în format generic pe platforma de cazare, studenții având ca opțiuni de cazare următoarele variante:
-

Cămin de două/trei persoane;

-

Cămin de patru/cinci persoane.

Ulterior, în funcție de contextul epidemiologic, în luna septembrie se va stabili capacitatea de
cazare disponibilă pentru anul universitar 2021/2022, având în vedere prevederile legale de la
momentul respectiv. După stabilirea capacității de cazare, studenții vor fi repartizați în cămine, în
funcție de opțiunile exprimate deja și de toate celelalte prevederi ale Regulamentului de cazare în
căminele UVT. Procesul de cazare se va desfășura după următorul calendar:
Etapa 1 de cazări (pentru studenții admiși în sesiunea din luna iulie 2021, respectiv pentru studenții
care în anul 2021-2022 vor fi înmatriculați în anii II, III și IV ai ciclului de studii universitare de
licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat):
•

Depunerea cererilor pe platformă: 01.08.2021-02.09.2021

•

Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare: 03.09.2021– 07.09.2021, până la ora
16:00

•

Afișarea rezultatelor: 07.09.2021, după ora 16:00

•

Depunerea contestațiilor: 08.09. 2021

•

Soluționarea contestațiilor: 09.09.2021-10.09.2021
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•

Afișarea rezultatelor finale: 10.09.2021.

•

Cazare efectivă: 17.09.2021-19.09.2021

Etapa a 2-a de cazări (pentru studenții admiși în sesiunea septembrie 2021):
•

Depunerea cererilor prin bifarea acestei opțiuni în dosarul de înscriere depus pe platforma
admitereonline.uvt.ro conform calendarului de admitere aferent fiecărei facultăți:

•

Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare: 20-22.09.2021

•

Afișarea rezultatelor: 22.09.2021, după ora 16:00

•

Depunerea contestațiilor: 23.09. 2021, până la ora 16:00

•

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 23.09.2021, după ora 16:00

•

Cazare efectivă: 25.09.2021-26.09.2021
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Director General Administrativ Adjunct,
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. ........../............ cu privire la aprobarea
calendarului de derulare a procesului de cazare în UVT în anul universitar 2021/2022
Consiliul de Administraţie
HOTĂRĂȘTE
ca modalitatea de cazare a studenților să se realizeze prin derogare de la Regulamentul de cazare
în căminele UVT - Capitolul IV și Capitolul V.
Cazarea se va desfășura în două etape, începând cu luna august, iar cererile de cazare vor fi
depuse în format generic pe platforma de cazare, studenții având ca opțiuni de cazare
următoarele variante:
- Cămin de două/trei persoane;
- Cămin de patru/cinci persoane.
Ulterior, în funcție de contextul epidemiologic, în luna septembrie se va stabili capacitatea de
cazare disponibilă pentru anul universitar 2021/2022, având în vedere prevederile legale de la
momentul respectiv. După stabilirea capacității de cazare, studenții vor fi repartizați în cămine, în
funcție de opțiunile exprimate deja și de toate celelalte prevederi ale Regulamentului de cazare în
căminele UVT. Procesul de cazare se va desfășura după următorul calendar:
Etapa 1 de cazări pentru studenții admiși în sesiunea din luna iulie 2021, respectiv pentru studenții
care în anul 2021-2022 vor fi înmatriculați în anii II, III și IV, ai ciclului universitar de licență,
respectiv anul II de masterat:
• Depunerea cererilor pe platformă: 01.08.2021-02.09.2021
• Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare: 03.09.2021– 07.09.2021, până la ora
16:00
• Afișarea rezultatelor: 07.09.2021, după ora 16:00
• Depunerea contestațiilor: 08.09. 2021
• Soluționarea contestațiilor: 09.09.2021-10.09.2021
• Afișarea rezultatelor finale: 10.09.2021.
• Cazare efectivă: 17.09.2021-19.09.2021
•
Etapa 2 de cazări pentru studenții admiși în sesiunea septembrie 2021:
• Depunerea cererilor prin bifarea acestei opțiuni în dosarul de înscriere depus pe platforma
admitereonline.uvt.ro conform calendarului de admitere aferent fiecărei facultăți:
• Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare: 20-22.09.2021
• Afișarea rezultatelor: 22.09.2021, , până la ora 16:00
• Depunerea contestațiilor: 23.09. 2021, până la ora 16:00
• Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 23.09.2021, după ora 16:00
• Cazare efectivă: 25.09.2021-26.09.2021
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