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REZULTATE REPARTIŢIE LOCURI DE CAZARE FEAA
anul 1 licenţă și master admiși septembrie
(an universitar 2017/2018)

Cazările studenților din anul 1 licență și master (admiși în sesiunea din septembrie) de la
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, pentru anul universitar 2017/2018, s-au
realizat în conformitate cu Regulamentul de Cazare UVT.
În conformitate cu Regulamentul de Cazare UVT şi în urma întocmirii clasamentelor pe baza
rezultatelor academice şi separat pe baza cazurilor sociale rezultă situația cazărilor anul 1 licență
și master FEAA (admiși la FEAA în sesiunea din septembrie) pentru anul universitar 2017/2018
(tabel anexat). Repartizarea s-a realizat în limita locurilor cuvenite pentru anul 1 licență și master
(admiși la FEAA în sesiunea din septembrie).
În repartizarea pe cămine (C12/C15), s-a realizat ţinînd cont de punctajele de cazare indiferent
de specializarea de master. Conform ofertei educaționale studenţii admiși în anul 1 licență și
cazurile sociale au primit cazare în căminul C15.

IMPORTANT!!!
 21 - 25 septembrie – confirmarea locurilor pe email “cazari.feaa@e-uvt.ro” (Formular
confirmare). Studenţii FEAA care NU îşi confirmă locul de cazare în intervalul mai sus afişat, îşi
pierd locul de cazare.
 21-septembrie–depunere contestații pe email “cazari.feaa@e-uvt.ro” (Formular
contestații). Se vor în considerare de către BCF al FEAA doar e-mailurile care au în atasament
completat “Formular contestații”.

 22 septembrie– soluționarea contestațiilor și afișarea lor pe site FEAA
 Cazarea efectivă a studenților are loc în perioada 28 – 29 septembrie pe baza dispoziției de
cazare eliberata de BCF al FEAA.
Dispoziția de cazare se ridică de către student/masterand FEAA pe baza de CI (original) de la
Decanat FEAA în 28-29 septembrie (interval orar 9:00-14:00).
Acte necesare pentru cazare:
o cartea de identitate în original;
o copie după cartea de identitate;
o poză tip buletin.
BIROUL DE CAZARE al FEAA
(BCF)
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