
Procedura de repartizare a locurilor de cazare în 

Căminele Universității din București 

 

Repartiția studenților Facultății de Geografie în căminele Universității din București, se realizează 

conform Metodologiei de cazare în vigoare, după cum urmează:  

- Se împarte numărul total de locuri de cazare la umărul de studenți bugetați ai facultății pentru a obține 

cifra numita coeficient de cazare. 

*Exemplu: 300 locuri de cazare și 1500 studenți bugetați = 300/1500 = 0,2 (coeficient cazare)  

- Pentru identificarea numărului alocat unei specializări și unui an de studiu este înmulțit numărul de 

studenți bugetați ai acelei specializări din anul respectiv cu rezultatul de mai devreme (coeficientul de 

cazare). 

*Exemplu: Geografie, anul I: 86 x 0,2 = 17,2 locuri alocate acestei specializări și acestui an de 

studiu 

- Pentru identificarea numărului alocat cazurilor sociale sau medicale din cadrul unei anumite 

specializări și al unui an de studiu, numărul total de locuri atribuit acelei specializări și coeficientul de 

cazare sunt înmulțite. 

*Exemplu: Cazuri sociale la specializarea Geografie, anul I: 17,2 x 0,2 = 3,44 locuri alocate 

cazurilor sociale/medicale din cele 17,2 alocate anului și specializării.  

Așadar, cu cât o specializare are un număr mai mare de studenți bugetați, cu atât îi va reveni un 

număr mai mare de locuri de cazare. În eventualitatea în care locurile specializării respective nu sunt 

ocupate (numărul de cereri este mai mic sau studenții nu îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie) 

acestea sunt redistribuite celorlalte specializări. 

În funcție de criteriile menționate în Metodologia de cazare, din numărul total de locuri de 

cazare pe care îl are repartizat Facultatea de Geografie, se acordă:  

- 80% din locurile de cazare pentru studenții ce îndeplinesc criteriul academic (profesional); 

- 20% din locurile de cazare pentru studenții ce îndeplinesc criteriul social/medical;
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Președinte Comisia de cazare,                  Consilierul Studenților, 

Lect. Univ. dr. Mioara Clius                                                                                              Jipa Adrian 

                                                           
1 în funcție de numărul de cereri și gravitatea cazurilor, Comisia de Cazare a FG își rezervă dreptul de a 

crește/micșora procentul. 


