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CAZARE 2015/2016
pentru studenții care vor fi înmatriculați în anul I, la

forma de învățământ cu frecvență, 

Candidații  la  admitere  în  anul  I,  la  Facultatea  de  Drept,  în  anul
universitar 2015 – 2016, care nu au domiciliul în Timișoara și care doresc
să fie cazaţi în căminele UVT sunt invitaţi să depună dosarul de cazare
(cererea de precazare și copia actului de identitate), în ziua înscrierii la
Facultate,  la casieria Facultăţii (lângă poartă), de unde se vor ridica și
cererile de precazare.

UVT  asigură  20  de  locuri  de  cazare  pentru  studenții
înmatriculați  în  anul  I,  în  anul  unversitar  2015  –  2016,  la
Facultatea de Drept.

Cele 20 de locuri de cazare vor fi distribuite atât studenților care vor
fi admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și celor care vor
fi admiși pe locurile cu plata taxei de școlarizare.

Atribuirea  celor  20  de  locuri  se  va  face  în  funcție  de  media  de
admitere la Facultatea de Drept.

Locurile  de  cazare  vor  fi  atribuite  primilor  20 de clasați  din  lista
rezultatelor finale ale admiterii întocmită în urma confirmării locurilor la
admitere, la data de 24.09.2015.

Rezultatele privind atribuirea celor 20 de locuri  de cazare
vor  fi  aduse  la  cunoștința  studenților  interesați  la  data  de
25.09.2015, prin afișare la sediul Facultății și la sediul Căminului
Drept  (situat  în  spatele  Facultății  de  Drept),  precum  și  prin
postare  pe  site-ul  Facultății  de  Drept  și  pe  site-ul  OSUT
(Organizației  Studenților  din  cadrul  Universității  de  Vest  din
Timișoara).

Cazarea efectivă a studenților care au primit loc de cazare
se va face în perioada 26 – 27 septembrie, în căminul în care au
fost repartizați. Neprezentarea până la data de 27 septembrie
pentru preluarea locului de cazare duce la pierderea acestuia și
la atribuirea locului respectiv următorului student clasat, care a
solicitat în termen cazare.



Pentru  a  afla detalii  privind  desfășurarea  procesului  de  cazare  la
Facultatea de Drept, precum și privind drepturile și obligațiile studenților
cazați în căminele UVT, Vă rugăm să consultați Regulamentul de cazare
al UVT, disponibil pe site-ul UVT.
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