Listele afișate pentru cazare sunt provizorii, urmînd ca cele finale să fie postate pe siteul
facultății în cursul zilei de luni, 21 septembrie, cînd în funcție de opțiunile exprimate personal
prin email și de media anuală sau cea de la admitere, după caz, să fie afișat și căminul în care s-a
primit repartiția.
Studenții care nu mai doresc cazare, din diverse motive, sunt rugați să trimită un email în acest
sens la adresa asf.fizica@uaic.ro pînă vineri 18 septembrie, pentru a da posibilitatea colegilor
care nu au primit loc de cazare în primul tur să beneficieze de acest drept (22-24 septembrie).
În caz contrar cei de sub linie pot primi cazare, pentru locurile neocupate, doar începînd cu data
de 25 septembrie.
Tot pînă vineri 18 septembrie studenții care au primit dreptul de cazare (cei de la pozițiile
evidențiate color) sunt rugați să-și trimită opțiunile cu numărul căminului solicitat prin email la
adresa asf.fizica@uaic.ro. Opțiunile vor fi exprimate clar și concis, în ordinea preferințelor, fără
alte detalii suplimentare, după exemplul următor :
1.
2.
3.
4.

C3
C4
C8
…

Studenții care au optat inițial pentru căminele Gaudeamus/Akademos/BunaVestire vor trece ca
prima opțiune aceste cămine, urmînd să treacă și alte opțiuni în cazul în care nu au garanția că
primesc cazare în aceste cămine.
Pentru studenții care nu trimit email de alegere a căminului se va încerca contactarea telefonică
după care repartizarea pe cămine se va face din oficiu în funcție de media anuală.
Relații telefonice despre cazare se pot obține la numărul 0232201051.
Relații telefonice despre situația școlară, în cazul în care nu concordă cu mediile afișate, se
primesc la telefon 0232201150 sau 0232201050.
Pentru a putea decide asupra opțiunilor pe cămine afișam și locurile primite de facultatea noastră,
cu mențiunea că nr. maxim de studenți într-o cameră este de 3 locuri.
În căminul nr.5 prioritate au masteranzii și doctoranzii. Drept urmare, masteranzii si doctoranzii
vor primi cazare cu prioritate în C5.
Fete:
C3
9 locuri (3 camere)
C4
3 locuri (1 cameră)
C5
8 locuri (3 camere)
C8
12 locuri (4 camere)
Akademos 2 locuri (1 cameră)

Băieți:
C1
C4
C5
C10
BV

4 locuri (2 camere)
3 locuri (1 cameră)
6 locuri (2 camere)
6 locuri (2 camere)
2 locuri (1 cameră)

Foarte important:
Repartiția pe camere se va face ținînd cont pe cît posibil de anul de studiu al studentului.

