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ANUNȚ CAZĂRI 2019
Studenții care au depus cerere de precazare pentru un loc în căminele Universității din
Craiova vor putea verifica unde au fost repartizați începând cu data de 20 septembrie 2019,
accesând unul din site-urile: www.cosucv.ro sau www.ucv.ro .

Cazarea studenților de an mare (2, 3, 4, M1, M2) se va face în data de 25-26.09.2019
Cazarea studenților de anul I se va face în data de 27.09.2019
NU SE POT CAZA STUDENȚI DE ANUL 1 IN ZILELE DE 25 și 26 septembrie 2019.

Acte necesare pentru cazarea studenților în căminele Universitații din Craiova
– Dispoziție repartizare loc cămin de la comisia de cazare a facultății (dispozitia se ridica din
căminul unde sunteți repartizați)
– Buletin identitate sau carte identitate (original + 2 xerocopii);
– Certificat căsătorie (xerocopie) pentru studenții familiști;
– Adeverință de la facultate cu mențiunea buget sau taxă (ACEASTA SE POATE ADUCE LA
ADMINISTRAȚIE ÎN MAXIM 10 ZILE DE LA DATA CAZĂRII);
•

Pentru copiii personalului didactic aflat în activitate:

– Adeverință emisă de unitatea de învățământ și vizată de Inspectoratul Școlar Județean (în
original);
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Pentru copiii personalului didactic pensionat:

– Adeverință emisă de unitatea de învățământ și vizată de Inspectoratul Școlar Județean (în
original) care atestă faptul că a desfășurat activitate didactică cel puțin 10 ani (în original)
•

Pentru studenții străini și studenții străini de etnie română:

– Pașaportul/Carte identitate
– Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății;
•

Pentru studenții proveniți din Centre de Plasament

– Adresă din partea Centrului de plasament prin care se comunică contul din care se face plata;
•

Pentru studenții orfani de ambii părinți:

– Certificate deces (copie);

NOTĂ: Studenții care nu se prezintă la confirmarea locului în căminele studențești la care au fost
repartizați, în perioadele menționate, își vor pierde locul de cazare!

