Cazări 2018
Pentru anul universitar 2018-2019 repartizarea studenților pe locurile de cazare care îi revin
Facultății de Fizică a Universității din București (FFUB) se va realiza în perioada 26.09.2018 –
1.10.2018 după următorul program:
•

Miercuri, 26-09-2018

Interval orar

Categorii

14.00-15.30

- cadre didactice, studenții din anul II și III de doctorat
- studenții din anul II de masterat
- studenții din anii II, III, IV de licență

15.30-17.30

•

pentru studenții din anul I de doctorat și anul I de masterat

Joi, 27-09-2018, în intervalul orar 10,00-14,00 pentru studenţii din anul I de licenţă în Aula
Facultăţii de Fizică

•

Vineri, 28-09-2018, în intervalul orar 10,00-12,00 contestaţii.

• studenții din anul I de licență, master si doctorat, se vor prezenta pentru a completa cererea de
cazare conform programului de mai sus
• cererea se completează doar de titular, excepţie făcând cazurile medicale documentate cu certificat
medical.
• în jurul orei 13.00 studenţii din anul I de linceță îşi vor putea ridica cererile de cazare cu locul în
cămin repartizat de către comisia de cazare.
• pentru a primi cererea de cazare, studentul va trebui sa prezinte un document de identitate în
original (C.I./Paşaport).
• cu această cerere se vor putea prezenta la administraţia căminelor pentru a încheia contractual de
închiriere şi pentru a primi camera.
Administraţia căminelor se găseşte in căminul G2 la camera 112. Următoarele documente sunt
necesare la administraţie pentru a încheia contractual de închiriere şi pentru a primi camera:
•

cererea de cazare aprobata/dispoziție de cazare aprobata de Comisia de cazare a
facultatii/sau de catre Comisia centala a de cazare

•

copie a actului de identitate;

•

2 fotografii tip CI pentru pentru aplicarea pe legitimatia de camin si pe cererea de cazare;

•

adeverinta care sa ateste calitatea de copil de cadru didactic sau didactic auxiliar, în
activitate, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calitatii de
orfan/plasament familial.

•

2 exemplare din contractul de inchiriere încheiat între student si Universitatea din Bucuresti
si din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei

•

formularul necesar obținerii vizei de flotant

