Anexa 1 la Regulamentul de cămin
Criterii de precazare pentru anul universitar 2022/2023
1. Studenții și rezidenții UMFVBT, cazați în căminele instituției, au dreptul de precazare pentru anul
universitar 2022/2023 pe locurile în care au fost cazați în anul universitar actual, cu posibilitatea de
a-și exprima opțiunea pentru o altă cameră, respectiv cămin. Precazarea este obligatorie pentru
distribuirea locurilor de cazare. Studenții își vor completa datele cerute în formularul de precazare,
în perioada 01-10.06.2022.
2. Studenții UMFVBT, care nu își vor face precazarea în perioada stabilită își vor pierde dreptul de
cazare în căminele UMFVBT pentru anul universitar 2022/2023.
3. Studenții, care nu au respectat obligațiile contractului de cămin, nu vor fi cazați în funcție de
opțiune, ci vor fi distribuiți aleator pe locurile ramase libere sau își vor pierde dreptul de cazare, în
funcție de gravitatea faptei.
4. La data precazării, studentul nu trebuie să fie restanțier la plata taxelor de cămin (în caz contrar se
anulează precazarea).
5. Studentul trebuie să completeze personal formularul pentru precazare.
6. Nu au dreptul să își facă precazare studenții altor universități, cazați în căminele UMFVBT.
Excepție fac rudele de gradul I (frați, surori) și studenții căsătoriți, care vor atașa la formular, în
perioada stabilită, o copie după actul de identitate, copie după carnetul de student și dovada care să
ateste gradul de rudenie; solicitarea lor va fi soluționată în limita locurilor disponibile.
7. Criterii de punctaj pentru repartizarea studenților în cămin cu N.S. 2 :
a) Pot opta pentru loc in căminele de 2 persoane (cămin 10, 18, 24) studenții care au obținut pe
primul semestru al anului universitar 2021 – 2022 media generala 8,50 indiferent de anul de
studiu. Opțiunile de precazare vor fi respectate în limita locurilor disponibile.
b) Metodologia de calcul a punctajului este următoarea:
- Pentru anul terminal se acordă 10 puncte.
- Pentru fiecare an de studiu promovat se acordă 5 puncte.
- Pentru fiecare 5 sutimi peste media 8,50 se acordă 1 punct.
- În cazul in care mai mulți studenți obțin punctaj egal departajarea se face pe baza mediei
generale obținute pe semestrul I al anului universitar 2021-2022.
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