INFORMAȚII
despre cazarea în Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu” a studenților Facultății de Design
Industrial și Managementul Afacerilor pentru anul univ. 2021-2022
Au fost aprobate solicitările de cazare ale studenții anului I (licență și master/ indiferent de sesiunea de admitere) și ale
studenților anilor II-IV și VI care au absolvit anul universitar precedent cu minim 52 de credite.
Aceștia au de urmat următorii 2 pași pentru cazarea în căminele din Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”:
Pasul 1. Studenții vor primi prin email până cel târziu joi 23 septembrie 2021, de la comisia de cazare a facultății, căminul
în care vor locui în noul an universitar, respectiv data și intervalul orar la care vor fi programați pentru a se prezenta la
administrația căminului în vederea încheierii contractului de cazare și primirea camerei în care vor locui pe parcursul anului
universitar 2021-2022
Pasul 2. După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul în care vor locui în noul an universitar,
studenții vor prezenta la administrația căminului in data si intervalul orar cand au fost repartizați următoarele documente:
- cartea de identitate: original + copie;
- 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
- documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți – documentele ce au transmise scanat la facultate;
- documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele
1-8 din tabelul de mai jos) - documente ce au fost transmise scanat la facultate;
CALENDAR ORIENTATIV
Pasul 1. Primirea prin email a repartiției de cazare
Pasul 2. Prezentarea la administrația căminului pentru preluarea camerei repartizate

Perioada
20-23.09.2021
01-03.10.2021

*). Studenții care au solicitat cazare prin completarea formularului electronic de cazare dar nu îndeplinesc condițiile de
cazare (minim 52 de credite) vor fi programați pentru derularea procedurii de cazare în perioada 04-05.10.2021 în funcție
de numărul de locuri disponibile.

