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Articolul 1
1.1
Prezentul document reglementează desfăşurarea cazărilor studenţilor Facultăţii de Fizică în
Campusul Studenţesc Măgurele. Prin an universitar curent se va înţelege în continuare anul universitar
2013-2014 iar prin anul universitar anterior se va înţelege în continuare anul universitar 2012-2013.
1.2
Aprobarea cererilor de cazare a studenţilor Facultăţii de Fizică în căminele din complexul
studenţesc Măgurele va fi realizată de comisia de cazare a Facultăţii de Fizică. Comisia este condusa de
prodecanul cu probleme social-studenţeşti şi este alcătuită din cadre didactice şi studenţi.
1.3
Stabilirea şi validarea componenţei comisiei pentru repartizările dintr-un anumit an are loc în
consiliul facultăţii. Componenţa comisiei se stabileşte şi se anunţă obligatoriu până cel mai târziu în luna
mai a anului respectiv.
1.4
Cadrele didactice din comisie sunt alese în Consiliul facultăţii. Studenţii din comisia de cazări sunt
reprezentanţii de an aleşi de studenţi în consiliul facultăţii, precum si preşedinţii organizaţiilor studenţeşti
reprezentative aleşi prin vot de către studenţii Facultăţii de Fizică. Studenţii din ani terminali pot face parte
din comisie, dar nu au drept de semnătură.
1.5
Atunci când unul dintre reprezentanţii de an nu poate face parte din comisia de cazare din motive
obiective, locul său poate fi ocupat de un alt student al Facultătii de Fizică, recomandabil nu în an
terminal, la propunerea prodecanului cu probleme social-studenţeşti şi cu consensul celorlalţi membri ai
comisiei de cazare.
1.6
Repartiţia studenţilor în cămine trebuie sa parcurgă obligatoriu următoarele etape:
1. Depunerea cererii de cazare în locurile şi intervalele calendaristice şi orare stabilite de către
comisia de cazare precum şi cu respectarea reglementărilor impuse de comisia de cazare.
2. Evaluarea cererii şi repartizarea unui loc în cămin de către comisia de cazare.
3. Aprobarea cererii de către preşedintele comisiei de cazare.
1.7
Cererile de cazare pot fi ridicate doar personal de către studentul titular al cererii şi doar
prezentând buletinul sau cartea de identitate in original, precum si carnetul de student vizat la zi.
Articolul 2
2.1

Categoriile de studenţi care pot fi cazate:
- studenţii Facultăţii de Fizică pe locuri subvenţionate de la buget;
- studenţii Facultăţii de Fizică pe locuri cu taxă, care fac dovada că sunt sau au fost studenţi la o
altă facultate. Ei trebuie sa facă dovada că nu au primit şi nici nu au solicitat cazare de la o altă
facultate;
- studenţii la Master şi Doctorat, atât cei pe locuri subvenţionate de la buget cât şi cei pe locuri

cu taxă;
- studenţii etnici, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din Bucureşti s-a angajat să
asigure cazare;
În limita locurilor rămase, comisia de cazare poate aproba cazarea unor cadre didactice;
Observaţie:
Doctoranzii străini, studenţii bursieri ai statului român (alţii decât cei etnici români) precum si
persoanele venite la specializare primesc cazare de la Serviciul Social al UB.
Articolul 3
3.1
U.B.:

Următoarele categorii de studenţi, nu vor fi cazate decât eventual după data limită pentru cazări a

- studenţii care în anul universitar anterior nu au obţinut 50%+1 din numărul total de credite.
- studenţii care în anul universitar anterior si-au întrerupt studiile.
- studenţii care în anul universitar curent s-au reînmatriculat într-un an de studii inferior celui în
care au fost înmatriculaţi în anul universitar anterior.
- studenţii care beneficiază de semestru de graţie.
3.2
Categoriile de studenţi menţionate la punctul 3.1 nu vor fi cazate decât dacă membrii comisiei de
cazare consideră necesar acest lucru.
3.3
Studenţii din anul I de licenţă care în trecut au mai fost înmatriculaţi ca fiind studenţi ai Facultăţii
de Fizică nu beneficiază de cazare.
3.4
Studenţii de la ciclurile I, II si III, care au primit cazare in căminul IFIN-HH nu vor primi cazare in
căminele U.B..
3.5
În al doilea semestru al anului universitar Comisia de Cazare va depune la Administraţia
Campusului Studenţesc Măgurele o situaţie cu studenţii Facultăţii de Fizică exmatriculaţi, care sunt cazaţi
în camerele Facultăţii de Fizică din Campus, in vederea evacuarii din camin.
Articolul 4
4.1

Au prioritate la cazare următoarele categorii de studenţi:
- studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament sau plasament
familial;
- studenţii cu situaţii sociale grave;
- studenţii cu rezultate deosebite care îndeplinesc condiţiile necesare acordării bursei de merit;
- studenţii care îndeplinesc condiţiile necesare acordării bursei de performanţă;
- studenţii din anul I care fac dovada participării cel puţin odată la fazele naţionale ale
olimpiadelor şcolare din clasele IX-XII la discipline din aria curriculară asociată fizicii;

Articolul 5
5.1.
Pot fi cazate in aceeaşi cameră cuplurile căsătorite cu condiţia ca ambii sa fie studenţi ai U.B.,
dintre care cel puţin unul să fie student al Facultăţii de Fizică şi să prezinte certificatul de căsătorie în
original Comisiei de Cazare.
5.2
Fraţii sau surorile pot fi cazaţi preferenţial în aceeaşi cameră dar nu beneficiază de tratament
preferenţial în ceea ce priveşte numărul de persoane cazate în aceeaşi cameră.
Articolul 6
6.1
Studenţii din anii II, III şi IV din ciclul de Licenţă precum şi cei din anul II de Master au dreptul de
a-şi păstra locul de cazare ocupat în anul anterior dacă în anul universitar anterior au acumulat cel puţin
50%+1 din numărul total de credite posibile.
6.2
Doctoranzii din ani mai mari decât I au dreptul de a-şi păstra locul de cazare.
6.3
Studenţii care în anul universitar anterior şi-au încheiat studiile de licenţă sau masterat îşi pot
păstra locul de cazare doar cu condiţia admiterii la masterat, respectiv doctorat.
6.4
În funcţie de numărul de locuri alocat Facultăţii de Fizică, Comisia de Cazare poate impune
condiţii suplimentare pentru acordarea dreptului de păstrare de cameră.

6.5
Nici o altă categorie de studenţi în afara celor menţionaţi în prezentul articol nu poate beneficia de
dreptul de păstrare de cameră.
6.6
Nu beneficiază de dreptul de păstrare de cameră studenţii care se încadrează în una dintre
situaţiile menţionate la Articolul 3.1.
6.7
Studenţii anului I nu au dreptul de a fi cazaţi într-o cameră anume şi comisia de cazare are
dreptul de a respinge orice cerere de acest gen.
Articolul 7
7.1
Cazarea studenţilor din acelaşi an de studiu se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute în anul precedent de studii sau în funcţie de media obţinută la concursul de admitere, în cazul
anilor I de licenţă, master şi doctorat.
7.2
Media fiecărui student este media aritmetică a notelor obţinute la examenele finale. Pentru
studenţii cu una sau mai multe restanţe, la calculul mediei, pentru fiecare restanţă se consideră nota 4.
7.3
Comisiile de cazare pot stabili criterii suplimentare (medie minimă de cazare, etc.) atâta timp cât
acestea nu contravin prevederilor prezentului regulament.
7.4
Studenţii care îndeplinesc criteriile de cazare si care au completat o cerere prin care solicită
continuitate pe loc au dreptul de a-şi păstra locul doar în cazul îndeplinirii criteriilor menţionate în articolul 6.
Articolul 8
8.1
Programul cazărilor se stabileşte de către Comisia de Cazare în urma consultărilor cu
administraţia căminelor, secretariatul facultăţii, conducerea facultăţii şi a Universităţii. Odată stabilit,
programul trebuie afişat la avizierul facultăţii şi ale căminelor.
8.2
Termenele şi intervalele calendaristice şi orare anunţate vor fi respectate atât de Comisia de
Cazare cât şi de către studenţii Facultăţii.
8.3
În cazul nerespectării de către studenţi a perioadelor anunţate pentru depunerea cererilor de
cazare sau a documentelor menţionate în prezentul regulament sau solicitate ulterior de către Comisia de
Cazare, studenţii în cauză pot pierde dreptul de cazare, asumându-şi întreaga răspundere.
8.4
Comisia de cazări are obligaţia să elibereze fiecărui student, care depune o cerere de precazare,
un bon cu semnătura membrului din comisia de cazare desemnat sa primească cererea, bon în care să
se specifice numele şi prenumele depozantului, seria şi numărul cărţii sale de identitate precum şi
numărul de înregistrare al cererii depuse.
Articolul 9
9.1
Regulamentul de cazare trebuie obligatoriu afişat cu cel puţin 2 săptămâni înainte de finalul
anului şcolar atât la avizierul facultăţii cât şi la avizierele tuturor căminelor Facultăţii de Fizică şi pe pagina
de Internet a Facultăţii.
9.2
Comisiile de cazare sunt obligate să facă publice listele nominale cu studenţi cazaţi prin
publicarea lor pe pagina de Internet a Facultăţii de Fizică precum şi prin afişarea lor la avizierele
căminelor.
9.3
Toate datele necesare pentru efectuarea repartiţiei in cămin vor fi colectate de către membrii
comisiei de cazare de la secretariatul facultăţii şi de la administraţia căminelor, acestea având obligaţia
de a furniza toate informaţiile necesare.
9.4
Toate documentele care nu sunt anexate la dosarul depus de către student la secretariatul
facultăţii şi care sunt de natura să influenţeze repartiţia in cămine, cum ar fi certificate de căsătorie,
adeverinţe de venit, etc. trebuie prezentate în original Comisiei de Cazări.
9.5
Membrii Comisiei de Cazare se vor implica, în limita timpului disponibil, în soluţionarea
problemelor practice apărute în cadrul procesului de cazare. Orice fel de conflicte sau neînţelegeri
apărute în orice etapă din cadrul procesului de cazare vor fi rezolvate de membrii Comisiei de Cazare cu
sprijinul Administraţiei Căminelor şi a organelor abilitate.
9.6
Orice persoană care agresează sau aduce injurii membrilor comisiei de cazare sau perturbă în
orice fel procesul de cazare pierde definitiv dreptul de a fi cazat în căminele Universităţii din Bucureşti.

Articolul 10
Comisia de cazare va respecta repartizarea camerelor pentru studen ii celorlalte facultati din
Universitatea din Bucure ti.
Preşedintele Comisiei de cazare
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