CALENDAR CAZĂRI
pentru anul universitar 2018-2019

3 – 18 septembrie

Depunerea cererilor la secretariat (luni-vineri în intervalul orar 9-12) sau prin ee-mail, pe adresa gct@ubbcluj.ro (pentru anii 2 și 3 nivel licență și anul 2 nivel
master);

19 septembrie

Întrunirea comisiei pe facultate în vederea stabilirii studenților beneficiari de
locuri în cămine;

20 septembrie

Afişarea rezultatelor;

21 septembrie

Depunerea contestaţiilor la secretariat (în intervalul orar 9-12) sau prin e-mail,
pe adresa gct@ubbcluj.ro

24 septembrie

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale;

28 septembrie
29 septembrie
30 septembrie

Cazarea studenţilor din anul 1 - nivel licenţă şi master;
Cazarea studenţilor din anii 2 și 3 - nivel licenţă şi anul 2 – nivel master;
Cazarea studenţilor care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite indiferent de
anul și nivelul de studiu.

La cazare, la cămin, studenţii trebuie să prezinte:
- carte de identitate sau paşaport;
- o fotografie tip carte de identitate;
- copie după carte de identitate sau paşaport;
- adeverinţă fiu/fiică cadru didactic (dacă este cazul);
- adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză.
Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul – cadru privind cazarea în căminele studențești
de pe site-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/

Către,
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Comisia de căminizare
Subsemnata(ul) _________________________________________, student în anul
_____, secţia_________________________________, din cadrul Facultăţii de Teologie
Greco-Catolică, cu domiciliul în localitatea _________________, judeţul ____________
vă rog să-mi repartizaţi un loc în căminele studenţeşti, din cele repartizate facultăţii noastre
în anul universitar 2018-2019.
Menţionez că ordinea preferinţelor mele este următoarea:
Opţiune cămin
Cost regie (se clasifică preferinţele cu
1,2,3…)
a) Căminul 3 (fete) şi - redus
16 (băieți)
b) Căminul 14 (mixt) - mediu
c) Căminul 17 (mixt) - mediu
d) Căminul A3 (mixt) - mare
e) Căminul Sport
- mare
XXI (mixt)
Mă angajez:
 Să ocup personal locul ce-mi va fi repartizat în urma prezentei cereri;
 Să nu renunţ la locul obţinut;
 Să nu cedez locul primit spre folosire altor persoane în schimbul unor sume de
bani, etc.
 Să mă prezint şi să închei formalităţile pentru cazare în timpul stabilit de
Serviciul Social al Universităţii. In caz de întârziere voi pierde locul obţinut.
Pentru o mai uşoară şi rapidă rezolvare a cererii pot fi găsit la următoarele numere de
telefon:
______________________
______________________
______________________
Am citit şi am luat notă de toate cele de mai sus.
___________________
(Semnătura)
Cluj-Napoca, data _______________
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Lista cu studenții care au primit loc în căminele UBB pe anul
universitar 2018-2019

Nr.
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nr. legitimație admitere
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