Dragi membri ai comunității #fspac,
Mai jos găsiți toate detaliile necesare procesului de cazare pentru semestrul exclusiv online
pe care îl pregătim. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție întregul text.
În conformitate cu avizul Senatului UBB, cazările se vor face conform următoarelor criterii:
1. Toți studenții #fspac au drept de cazare. Așadar toți cei care doresc loc în cămin,
indiferent de an, specializare, departament, vor fi nevoiți să depună cerere de cazare.
Aceste cereri vor fi depuse exclusiv online, la link-ul din subsolul acestui text. Dacă ați
depus deja cerere de cazare la înscrierea la facultate, fie în sesiunea iulie 2020, fie
acum în sesiunea septembrie 2020, este în regulă, nu mai trebuie să depuneți online.
Vom lua în considerare cererea depusă deja;
2. Cât timp pandemia nu ne permite să revenim la normal, cazările se vor face în condiții
maxime de siguranță sanitară. Așadar numărul persoanelor dintr-o singură cameră va
fi de maxim 2, iar fiecare cameră va avea toaletă proprie. Căminele care nu beneficiază
de toaletă în cameră nu sunt eligibile pentru cazare, din motive de siguranță sanitară,
conform deciziei Direcției de Sănătate Publică;
3. Rezultatele vor fi publicate pe 2 liste: una va fi cu toți studenții care pot beneficia de
cazare, iar cealaltă cu studenții care pot exercita acest drept de cazare. Studenții care
pot beneficia de loc de cazare sunt cei care vor ocupa aceste locuri în momentul în
care situația pandemică ne permite. Studenții care pot exercita acest drept de cazare
sunt cei care pot veni acum (conform unui calendar pe care îl vom anunța în curând)
să ocupe camerele. Aceste locuri vor fi alocate, în conformitate cu avizul Senatului
UBB, doar studenților de anul I, nivel licență. Așadar cât timp ține pandemia locurile
sunt ocupate de către studenții de anul I, nivel licență, iar de îndată ce trecem peste
acest moment mai dificil, ne intrăm în normal cu cazările și toți studenții își iau în
primire locurile așa cum ar fi fost alocate înainte de pandemie.
4. Studenții de anul I vor apărea pe ambele liste. În momentul revenirii la educația față
în față, studenții de anul I pe lista I, cea cu locurile care pot fi ocupate acum, vor elibera
camerele respective și vor ocupa locurile de pe lista II, cea cu toți studenții eligibili,
revenind astfel la normalul de cazare pre-pandemic;

5. Numărul de locuri în cămin care pot fi ocupate în acest moment, conform criteriilor
de siguranță sanitară impuse de Direcția de Sănătate Publică și menționate la punctul
2, este de 57.
6. Contestațiile le veți putea depune tot online, pentru ambele liste, la adresa
cazari@fspac.ro, in conformitate cu Metodologia internă de cazare a studenților în
cămine. Metodologia o găsiți mai jos puțin;
7. Studenții internaționali sunt distribuiți în cămine conform regimului CCI;
8. Studenții doctoranzi sunt distribuiți în cămine conform regimului impus de Serviciul
Social.
Dacă aveți întrebări sau nedumeriri vă stăm la dispoziție. Sau pe mail la cazari@fspac.ro
Sperăm să ne vedem cât de repede posibil, în condiții de maximă siguranță și cu pandemia
undeva în trecut.
Link metodologie: http://fsp.ac/cazare2020
Link cerere cazare: https://fspac.online/formular-cazari/
#fspac

