
 

 

 

PROCEDURA FACULTĂȚII IEEIA 

DE REPARTIZARE A LOCURILOR DE CAZARE 

SEPTEMBRIE 2020 

 

Conform deciziei TUIASI, în septembrie 2020 se vor caza în campusul Tudor 

Vladimirescu doar studenții din anii 1 și 2 licență, respectiv anul 1 master. 

Facultatea IEEIA a primit locuri în campus conform numărului de studenți care și-

au exprimat intenția de cazare pe formularele Google-forms ale Direcției de 

Servicii Studențești (DSS). 

Vor exista două etape: 

1. Repartizarea locurilor de cazare, se va realiza online dipă calendarul de mai 

jos 

2. Cazarea efectivă, la cămin, după un calendar convenit împreună la 

momentul repartizării locurilor de cazare 

1. Repartizarea online a locurilor de cazare 

Repartizarea locurilor de cazare, pe căminele  şi camerele alocate facultăţii, 

respectă următoarele criterii: 

1. Pentru studenţii din anul 1 studii de licență și anul 1 studii de master– 

Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. 

2. Pentru studenţii din anul 2 studii de licenţă – Repartizarea se face în ordinea 

descrescătoare a mediei ponderate, calculate prin împărţirea sumei date de 

produsele dintre notele obţinute  şi numărul de credite la disciplinele impuse  şi 

opţionale promovate  şi numărul total anual de credite la disciplinele impuse  şi 

opţionale (60 K).  

Repartizarea se va face online, într-o sesiune programată pe una din platformele 

Google Meets sau Microsoft Teams. Link-ul platformei va fi anunțat pe site-ul 

facutății în timp util. 

 



 

CALENDARUL PROVIZORIU 

- Joi 24 septembrie 2020 – ora 16:00 = studenți familiști și doctoranzi 

- Vineri 25 + Sâmbătă 26 septembrie 2020 – începând cu ora 9:00 = studenții 

anilor 1 licență, 2 licență și 1 master (o programare orientativă va fi afișată 

pe site în timp util). 

 

2. Prezentarea în campus și cazarea efectivă 

Atenție 

Repartizarea locului nu înseamnă și prezentarea imediată la cămin. Cazarea 

efectivă se va face programat (convenim calendarul în sesiunea online) în regim 

maxim de 100 de studenți pe zi per cămin. 

În cămin nu vor avea acces vizitatori sau părinți, ci doar studenții cu drept de 

cazare. 

 

CONDIȚII SUPLIMENTARE 

- Studenții din anul 2 vor primi cazare doar în căminul T18, în regim de 2 

studenți în cameră; aceștia vor trebui să fie din același an de studii și chiar 

din aceeași grupă. 

- Studenții din anii 1 licență și master, vor primi cazare preponderent în 

căminul T5 (suplimentar în T4,...), în regim de 1 student în cameră 

 

Studenții înscriși la buget au dreptul la tarif de cazare subvenționat sau eventual 

gratuit în baza documentelor doveditoare (consultați și raspundeți la documentul 

„Anunt – studenți categorii speciale”). 

Studenții cu taxă pot locui în campus numai în regim nesubvenționat. 

 

Pentru chestiuni speciale legate de cazare, vă puteți aresa în scris pe e-mail, la 

adresa dorin.lucache@tuiasi.ro 

Prodecan, 

Prof.univ.dr.ing. Dorin D. Lucache  


