
DRAGI CANDIDAȚI, 

VĂ FELICITĂM PENTRU OBȚINEREA STATUTULUI DE STUDENT AL  

FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE! 

 

Aceia dintre dumneavoastră care sunt interesați de obținerea unui loc de cazare în spațiile aferente Universității de Vest din 

Timișoara, vă rugăm să accesați link-ul: https://studenti.uvt.ro/cazare/, care este platforma de cazare a UVT, în intervalul 10.08 – 06.09 și 

să încărcați pe platforma de cazare actele necesare. Pentru această etapă a cazării avem alocate următoarele locuri: 

 câte un loc în căminul C13 și câte un loc în căminul C17, pentru fiecare dintre programele de masterat ale FCBG; 

 câte un loc în căminul C13, un loc în căminul C17 și un loc în căminul C3L, pentru fiecare dintre domeniile (toate specializările reunite): 

Chimie, Biologie, Geografie; 

 3 locuri în căminul C17 și 2 locuri în căminul C3L, pentru studenții cu statut de caz social, ciclurile masterat și licență. Explicații pentru 

depunerea dosarului cu statut de caz social găsiți pe platforma de cazare; 

 14 locuri în căminul C17, alocate candidaților români de pretutindeni. Important pentru voi: vă rugăm să accesați platforma de cazare 

după ce primiți adresele de e-mail instituționale (@e-uvt.ro), în jurul datei de 15.08. 

 

Calendarul procesului de cazare pentru voi, candidații proaspăt admiși, este următorul: 

 Depunerea cererilor pe platforma „Cazare on-line” – 10 august - 06 septembrie 

 Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare - 07 - 09 septembrie  

 Afișarea rezultatelor - 09 septembrie, până la ora 16 

 Confirmari, depunerea contestațiilor pe e-mail (la adresele de e-mail:  alexandra.tasala99@e-uvt.ro, adrian.sinitean@e-uvt.ro, 

cazari.cbg@e-uvt.ro) – 10 septembrie  

 Soluționarea contestațiilor – 10 - 11 septembrie 

 Afișarea rezultatelor finale - 11 septembrie  

 

Pentru a veda în detaliu cum se încarcă actele, pe platforma de cazare aveți la dispoziție un ghid (https://studenti.uvt.ro/wp-

content/uploads/pdf/Ghid%20cazare%20on-line%20pentru%20studentii%20din%20Anul%20I.pdf), iar pentru probleme de ordin tehnic, 

vă rugăm să folosiți adresa: support@e-uvt.ro. 

 

Vă dorim vacanță plăcută și o întâlnire și mai plăcută la toamnă! 
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