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Procedură privind atribuirea locurilor de cazare în căminele UVT pentru anul
universitar 2019-2020
Art. 1 Biroul de cazare al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie (BCF CBG) are în
componență:
•

președinte - prodecanul care răspunde de problemele studențești – conf. dr. Nicoleta Ianovici

•

membru – student consilier Darius Roșca, delegat OSUT.
Art. 2 (1) Înscrierea în vederea solicitării unui loc de cazare se realizează prin intermediul

aplicației CAZARE ON-LINE, dedicată utilizatorilor ce au calitatea de studenți ai Universității
de Vest din Timișoara și statusul ”activ” la nivelul anului de referință pentru depunerea opțiunilor
de cazare. Astfel, pot depune cereri pentru cazare doar studenții de la ciclurile de învățământ
Licență și Masterat, care nu sunt în an terminal în momentul în care depun cererea. Autentificarea
se face cu credențialele contului de mail e-uvt.
(2)

Nu pot accesa platforma doctoranzii, absolvenţii, studenţii retraşi, cei aflaţi în

prelungire sau întrerupere de studii, respectiv cei exmatriculaţi.
(3) Candidatii declarați admiși în urma concursului de admitere pentru anul universitar
2019-2020 pot participa doar dacă au confirmat locul obținut în urma concursului de
admitere. Studenții care vor fi în anul universitar 2019-2020 în anul I de licență sau anul I de
master vor depune cereri de cazare la înscriere, in cadrul procesului de admitere. Persoanele care
solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, o dată cu cu dosarul de admitere,
documentele justificative. De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele justificative
privind voluntariatul in folosul UVT și activitățile academice extracurriculare se vor depune o
dată cu dosarul de admitere.
Art. 3. Repartizarea locurilor de cazare aferente CBG
(1) CBG repartizează locurile de cazare atribuite de către UVT în funcție de prevederile UVT,
obiectivele de dezvoltare, de numărul de studenți înmatriculați pe programe de studii și de
numărul de cereri de cazare.
(2) BCF CBG rezervă locuri pentru studenții străini - ERASMUS și pentru studenții bursieri ai
statului român, etnici români cu domiciliul în străinătate care vor fi admiși în anul I de studiu.
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(3) BCF CBG alocă 12 locuri cazurilor sociale în căminul C17 (6 locuri in etapa I, 6 locuri in
etapa II). Studenții din această categorie pot obține dreptul de cazare doar dacă au acumulat minim
40 de credite în anul universitar curent. Locurile neocupate vor fi redistribuite în ultima etapă.
(4) În limita a maxim 5% dintre locurile alocate, Biroul de cazare al CBG poate acorda drept de
cazare și categoriilor de studenți menționați la art. 23 din Regulamentul UVT.
(5) Se vor rezerva 6 locuri pentru doctoranzi cu frecvență. Doctoranzii vor depune, conform
calendarului aferent, la Secretariatul CBG, o cerere, însoțită de: recomandarea conducătorului de
doctorat din care să reiasă rezultatele profesionale ale studentului; adeverință de venit pentru anul
2019; dovezi ale rezultatelor profesionale; declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu
dețin un spațiu de locuit în Timișoara și zonele limitrofe; copie după cartea de identitate. BCF
ierarhizează dosarele pe baza grilei din Anexa 1 și repartizează locurile celor mai bine plasați, cu
respectarea proporționalității între domeniile de doctorat și numărul doctoranzilor înmatriculați la
zi.
(6) Repartizarea locurilor pe programele de studii de licență și master se realizează proporțional cu
studenții înmatriculați la programul respect. Locurile se atribuie pe programe de studii, în ordinea
descrescătoare a punctajelor de cazare. Primul clasat la fiecare specializare, respectiv an de
studiu în parte, va fi repartizat în cameră cu 2 locuri (C13) în cadrul etapei I a procesului de
cazare. Se va acorda acest loc în cazul specializărilor cu un număr mai mare de 10 studenți
înmatriculați. Primul clasat va fi plasat in cameră de două persoane, dacă are media pentru 8,50.
(7) Locurile rezervate conform Regulamentului UVT și acestei proceduri care nu vor fi atribuite,
se vor redistribui altor categorii de studenți. Camerele rămase libere nu se pot ocupa decât cu
acordul BCF, criteriul principal pentru repartizare fiind punctajul de cazare obținut sau încadrarea
în situația cazurilor sociale.

Art. 4
Calcularea punctajului în vederea obținerii unui loc de cazare
(1) Pentru fiecare solicitant, se va calcula un punctaj, în conformitate cu criteriile precizate la Art.
14 din Regulamentul de cazare în căminele UVT pentru anul 2019-2020, ca sumă dintre
punctajul pentru situația școlară (pentru care se acordă maximum 7,5 p) și punctajul pentru
activitățile extracurriculare (pentru care se acordă maximum 2,5 puncte).

PAGINA 2Website:

http://www.uvt.ro/

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.
.
.

..

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

.
DECANAT.

(2) Punctajul pentru situația școlară se calculează conform Art. 14, alin 1 din Regulamentul de
cazare al UVT
7.5 puncte x media ponderată a anului I, II licență sau a anului I de master, după sesiunile numărul
2 de iarnă și de vară, inclusiv măriri de note/10
respectiv
7.5 puncte x media de admitere/10
(3) Evaluarea rezultatelor și activităților extracurriculare se va realiza pe baza grilei din Anexa 1.
(4) Punctajul pentru activitățile extracurriculare se calculează după cum urmează:
[0,75*punctajul obținut de solicitant pentru activitățile 1, 2,3 din Anexa 1/ cel mai mare punctaj din
lista de solicitanți obținut pentru activitățile 1,2,3]
+ [0,75*punctajul obținut de solicitant pentru activitățile 4,5,6 din Anexa 1/ cel mai mare punctaj
din lista de solicitanți obținut pentru activitățile 1,2,3]
+ punctajul pentru voluntariat

Art. 5 Calendarul procesului de repartizare a locurilor de cazare
•

Etapa I de cazare, iulie 2019

Pentru studenții ce au finalizat anii I și II de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au
finalizat anul I de master, locurile de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2019- 2020,
vor fi repartizate astfel:
o 5 locuri in C13 + 11 locuri in C17 la ciclul de studii de masterat,
o 12 locuri in C13 + 31 locuri in C17 la ciclul de studii de licență,
o 6 locuri caz social in C17.
➔ Depunerea cererilor pe platforma „Cazare on-line” - 8 - 14 iulie
➔ Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 15 - 18 iulie
➔ Afișarea rezultatelor - 19 iulie
➔ Confirmari, depunerea contestațiilor pe e-mail (la adresele darius.rosca95@euvt.ro, nicoleta.ianovici@e-uvt.ro) - 20 - 21 iulie
➔ Soluționarea contestațiilor - 22 - 23 iulie
➔ Afișarea rezultatelor finale - 24 iulie
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•

Etapa II de cazare, iulie-august 2019

Potrivit art 2 (3), vor fi luate în considerare doar solicitările candidatilor care au confirmat locul
obținut în urma concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020. Pentru studenții din
anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna iulie, locurile de cazare în
căminele UVT pentru anul universitar 2019- 2020, vor fi repartizate astfel:
o 6 locuri in C13 + 6 locuri in C17 la ciclul de studii de masterat,
o 12 locuri in C17 la ciclul de studii de licență,
o 6 locuri caz social in C17.
➔ 29 iulie, până la ora 12.00 – Afișarea rezultatelor;
➔ 29 iulie, după ora 12.00 - 31iulie, până la ora 12.00 – Confirmari, depunerea contestațiilor pe
e-mail (la adresele darius.rosca95@e-uvt.ro, nicoleta.ianovici@e-uvt.ro);
➔ 1 august – Soluţionarea contestațiilor;
➔ 2 august – Afișarea rezultatelor finale.

● Etapa III - anul I licență și master, admiși în luna septembrie 2019
▪

6 locuri in C3 la ciclul de studii de masterat

▪

6 locuri in C3 la ciclul de studii de licență

Depunerea cererilor se realizează odată cu înscrierea la sesiunea de admiteri din toamnă.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, o dată cu dosarul
de admitere, documentele justificative. De asemenea, pentru ciclul de masterat, documentele
justificative privind voluntariatul și activitățile academice extracurriculare se vor depune ]n acela;i
timp cu dosarul de admitere.
➔ Licență
o

Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 16 - 17 septembrie

o

Afișarea rezultatelor - 18 septembrie, până la ora 12:00

o

Depunerea contestațiilor pe e-mail - 18 septembrie, după ora 12:00

o

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale - 19 iulie

➔ Master
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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 din etapele anterioare 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. 6
Contestațiile se vor depune, pentru toate etapele, la următoarele adrese: darius.rosca95@euvt.ro, nicoleta.ianovici@e-uvt.ro.
Prezenta procedură a fost în ședința Consiliului CBG din data de 15 iulie 2019.
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Anexa 1
Grilă de evaluare a activităților și rezultatelor detaliate în Art. 14, lit. b. alin 2 din
Regulamentul de cazare în căminele UVT, în anul academic 2019-2020

•
•

•
•

•
•
•

1. Publicarea de articole științifice:
autor principal: reviste indexate ISI = 30 pct
reviste indexate BDI, capitol carte în edituri de prestigiu = 15pct
alte reviste = 5 pct
coautor : reviste ISI = 20 pct
reviste indexate BDI, capitol carte în edituri de prestigiu = 5 pct
altele = 5 pct
2. Participarea cu comunicări la manifestări științifice:
Internaționale, din țară și străinătate :
-în calitate de prim autor: 10 pct;
-coautor: 5 pct
Naționale (cu comitet de selecție):
-prim autor: 3 pct;
-coautor: 2 pct
2.1. Premii obținute la manifersăti științifice:
manifestări științifice din străinătate: 15 p
manifestări științifice internaționale din țară: 10 p
manifestări științifice naționale (cu comitet de selecție): 5 p

•
•
•

3. Premii la concursuri științifice
etapa internațională : 15 p
etapa națională : 10 p
etapa locală : 5 p

•
•
•

4. Participare la concursuri științifice
etapa internațională : 10 p
etapa națională : 5 p
etapa locală : 3 p

5. Traininguri de formare personală
- formare în domeniul profesional al programului de studii: 3 p/training
- alte formări: 1 p/formare
6. Contribuția la cercetare: participare în activități de cercetare din cadrul unor proiecte de
cercetare științifice derulate în domeniul pregătirii profesionale: 2 p/proiect
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