CAZARE 2018-2019
Depunerea cererilor de cazare pentru anul universitar 2018-2019 a studenților care au
finalizat anul I și II de licență și anul I de master se realizează în perioada 12-22 Iulie pe platforma
„Cazare on-line”, care se poate accesa la adresa cazare.uvt.ro.
Calendar
Etapa I de cazare la Facultatea de Fizica, iulie-august 2018:
Pentru studenții ce au finalizat anii I și II de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce
au finalizat anul I de master:
• 12 - 22 iulie – Completarea de către studenți a formularelor de cazare și încărcarea
documentelor justificative pe platformă;
• 23 iulie – Importarea mediilor;
• 24 – 29 iulie – Evaluarea dosarelor;
• 30 iulie – Generarea clasamentelor și afișarea acestora pe canalele de comunicare online;
Etapa II de cazare, august – septembrie 2018:
Pentru studenții din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna
iulie.
• 1 august – 24 august – Depunerea dosarelor pe platforma „Cazare on-line”;
• 24 august – 30 august – Evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor;
• 31 august – Afișarea rezultatelor;
• 1 septembrie – Depunerea contestațiilor pe platforma „Cazare on-line”;
• 3 septembrie – Soluţionarea contestațiilor;
• 4 septembrie – Afișarea rezultatelor finale;
• 5 – 6 septembrie – Confirmarea locurilor – pe platforma de cazare online;
• 7 septembrie - Redistribuirea locurilor rămase libere;
• 8 septembrie - Confirmarea locurilor redistribuite pe platforma de cazare online.

 15-19 septembrie – Cazarea efectivă a studenților care au primit loc de cazare în etapele I şi II
(15-17 septembrie – în căminele care nu au fost deschise pe vară şi 18-19 septembrie – în căminele
care au fost deschise pe vară);
Etapa III de cazare, septembrie 2018:
pentru studenții din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna
septembrie – 20-21 septembrie 2018
- Depunerea dosarelor fizic odată cu înscrierea la sesiunea de admiteri din toamnă.

