UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU

Organizarea activității de cazare
Calendarul pentru procesul de cazare al studenților este:
Etapa I de cazare,iulie-august 2018:
(pentru studenții ce au finalizat anii I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de
credite) de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au finalizat anul I de master):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 -22iulie –Completarea de către studenți a formularelor de cazare și încărcarea
documentelor justificative pe platformă;
23iulie – Importarea mediilor;
24–29 iulie – Evaluarea dosarelor;
30 iulie – Generarea clasamentelor și afișarea acestora pe canalele de comunicare
online;
31 iulie – Depunere contestații pe platforma„Cazare on-line”;
1august – Soluţionarea contestațiilor;
2- 3august – Confirmarea locurilorpe platforma„Cazare on-line”;
4 august– Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea listelor după
redistribuirea locurilor;
5 - 6 august – Confirmarea locurilor redistribuite.

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).
Fiecare facultate are obligația de a introduce în formularul de admitere, o rubrică prin
care studenții își pot exprima necesitatea unui loc de cazare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 august –24august – Depunerea dosarelor pe platforma„Cazare on-line”;
24 august – 30august – 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.

Etapa III de cazare, septembrie 2018:
(pentru studenții din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din
luna septembrie)
Depunerea dosarelor fizic odată cu înscrierea la sesiunea de admiteri din toamnă.
• 20 septembrie – Evaluarea dosarelor,distribuirea locurilor şi afişarea rezultatelor
pentru etapele I, II şi III de cazare;
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•
•
•

21septembrie – Depunerea contestațiilorpe platforma„Cazare on-line” până la ora
13:00;
21 septembrie – Rezolvarea contestațiilor de către BCF și afișarea rezultatelor finale
până la ora 16:00;
22 septembrie – Cazarea efectivă a studenţilor.

Etapa IV de cazare, septembrie 2018:
•
•
•
•
•

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 1819 septembrie – în căminele care au fost deschise pe vară);
20 septembrie – Redistribuirea locurilor de catre BCF pentru etapele I, II şi III de
cazare;
21 septembrie – Depunerea contestaţiilor pe platforma „Cazare on-line” până la ora
13:00;
21 septembrie – Rezolvarea contestaţiilor de către BCF şi afişarea rezultatelor finale
până la ora 16:00;
22 septembrie – Cazarea efectivă pe locurile redistribuite.

Locurilerămase libere la 26 septembrie sunt cedate integral de către facultăți către BEC.
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