
Ghid pentru studenții cu privire la înscrierea în
procesul de repartizare a locurilor de cazare în

căminele UVT, prin intermediul platformei
online cazare.uvt.ro



Accesul studenților pe platforma online de cazare

Modulul „Înscriere online la cazare” este dedicat utilizatorilor care au calitatea de studenți ai
Universității de Vest din Timișoara și care sunt înmatriculați în anul de studiu pentru care depun solicitare
pentru a beneficia de un loc de cazare

Paşii de înscriere pe platforma online de cazare

Platforma de cazare poate fi accesată prin intermediul acestui link: cazare.uvt.ro, iar autentificarea se va
realiza cu ajutorul datelor de conectare ale contului instituțional @e-UVT.

După autentificare, va fi afișată o pagină cu informaţii despre student, informaţii ce sunt preluate din
platforma de gestiune a studenților (UMS): nume, număr matricol, CNP, sex, prenume părinţi, domiciliu.

Pe aceeași pagină apar şi informaţiile cu privire la contextul didactic al studentului: an universitar, an
de studiu, formă de învăţământ, facultate, formă de finanţare.

În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de a se înscrie, studentul trebuie să sesizeze
acest fapt reprezentanților universității, pentru a se efectua actualizarea datelor.

În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să
realizeze înscrierea pentru procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT.
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Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze / actualizeze datele personale: numărul de
telefon, numărul şi seria actului de identitate.

Pentru a continua procesul de înscriere pentru repatizarea locurilor de cazare în căminele UVT, trebuie
completate toate câmpurile și, de asemenea, trebuie bifate declaraţiile necesare depunerii dosarului.
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După completarea datelor personale, urmează secţiunea în care studentul are posibilitatea să aleagă
sesiunea de cazare la care doreşte să se înscrie, în cazul în care sunt definite / deschise mai multe sesiuni de
cazare.

Studentii inmatriculati la UVT au posibilitatea de a alege dintre mai multe sesiuni deschise facultatii
lor. Trebuie sa cititi cu atentie numele sesiunii in care aplicati pentru a corespunde cu statusul dumneavoastra.

De exemplu precum in imaginea de mai jos, pentru Anul I veti putea alege din cele 2 sesiuni in cazul
nostru din cadrul FAD (daca sunteti student la mai multe facultati veti putea alege doar 1 singura sesiune)

Înscrierea pentru procesul de repartizare a unui loc de cazare se poate face în baza a două criterii,
fiecare având propria formulă de calcul al punctajului de cazare:

1. în baza exclusiv a rezultatele școlare;
2. în baza unor criterii sociale – încadrarea într-un „caz social” (studenți orfani, proveniţi din centrele

de plasament/sistemul de protecție socială, studenți care provin din familii ale căror venituri medii
lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim net pe economie la nivel
național, persoane cu handicap etc.).

Platforma oferă posibilitatea selectării opțiunii de aplicare pentru a beneficia de un loc de cazare
repartizat pe criterii sociale, studenții care selectează această opțiune fiind nevoiți să încarce ulterior o serie de
documente justificative pentru situația socială în care se încadrează.
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După ce studentul alege criteriul pe baza căruia se va calcula punctajul de cazare (dacă se încadrează sau
nu într-un caz social), trebuie să bifeze o nouă serie de declaraţii de responsabilitate privind informaţiile
adăugate.
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Pasul următor reprezintă încărcarea documentelor necesare în platformă. Toți studenții trebuie să
încarce o copie a actului de identitate, iar cei care au selectat la pasul anterior opțiunea de a beneficia de un loc
de cazare repartizat pe criterii sociale trebuie să încarce în secțiunea dedicată documentele justificative
necesare. Documentele pot fi încărcate în format .pdf sau .jpg, iar în cazul încărcării mai multor documente
într-o secțiune (documentele justificative pentru cazul social), acestea trebuie incluse într-un singur fișier. Lista
documentelor necesare obținerii unui loc de cazare pe criterii sociale este disponibilă, pentru fiecare tip de caz
social, în regulamentul de cazare afisat pe studenti.uvt.ro.

Fișierele încărcate nu trebuie să depășească dimensiunea de 5 MB.
După încărcarea documentelor solicitate, studentul are posibilitatea de a le verifica, precum şi de a le

modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate.
La finalul acestei secțiuni studenții își vor asuma responsabilitatea pentru documentele încărcate.

Înscrierea la procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT se face alegând contextul
didactic al studentului. În cazul în care studentul are două contexte, el are posibilitatea de a-şi alege un singur
context pentru care să solicite un loc de cazare pentru următorul an universitar.
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În funcţie de contextul didactic al studentului, la pasul următor se vor afişa căminele în care acesta
poate solicita un loc de cazare (căminele în care sunt repartizate locuri de cazare pentru facultatea în cadrul
căreia este înmatriculat studentul, respectiv în care sunt ofertate locuri de cazare pentru etapa curentă).

Selectarea tuturor opțiunilor disponibile oferă șanse mai mari de a obține un loc de cazare. Dacă
un student selectează prea puține opțiuni și nu va fi eligibil pentru acestea, nu va fi distribuit într-un alt
cămin, chiar dacă ar fi avut punctajul necesar pentru a beneficia de cazare în respectivul cămin.

Următorul pas reprezintă stabilirea priorităţilor pentru căminele selectate la pasul anterior. Astfel, în
funcţie de numărul acestora, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare.

Pentru finalizarea înscrierii la procesul de repartizare a locurilor de cazare, studentul trebuie să îşi dea
acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate

7



După apăsarea butonului „Finalizează înscrierea”, dosarul studentului este trimis către Biroul de Cazare
al Facultății (BCF), pentru validare, iar studentul poate vizualiza opţiunile de cazare la care s-a înscris, îşi poate
modifica documentele personale şi opţiunile înscrise, respectiv poate descărca fişa de înscriere la procesul de
repartizare a locurilor de cazare. De asemenea, această fișă este trimisă şi pe adresa de e-mail instituțională
(@e-UVT).

Studentul va primi notificări cu privire la procesul de repartizare a locurilor de cazare atât pe adresa de
e-mail, cât şi în contul său de pe platforma de cazare online. Acesta are posibilitatea de a retrimite dosarul cu
completările solicitate de membrii Biroului de Cazare al Facultății, în cazul în care informaţiile / documentele
încărcate nu sunt corespunzătoare, respectiv sunt declarate INVALIDATE (în această situație, studentul va primi
un mesaj din partea Biroului de Cazare al Facultății în legătură cu informațiile / documentele pe care este
necesar să le modifice / adauge, pentru ca dosarul să poată fi validat).
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După ce dosarul este validat de către membrii Biroului de Cazare al Facultății, studentul primeşte
confirmarea pe adresa de e-mail instituțională (@e-UVT), iar statusul documentelor se schimbă și pe platforma
de înscriere online.

După încheierea perioadei de înscriere, Biroul de Cazare al Facultății (BCF) va efectua generarea
clasamentului și repartizarea locurilor de cazare în căminele UVT în funcție de punctajele de cazare și
opțiunile fiecărui student. Vor fi luate în considerare toate dosarele care au fost declarate VALIDE de către
BCF. Dosarele care nu au fost finalizate până la termenul limită pentru înscrieri, respectiv cele care au fost
INVALIDATE și nu au fost retrimise în timp util, nu vor putea fi luate în considerare.
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