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Comunicat de presă  
 

În cadul ședinței Consiliului de Administrație de astăzi, 9 septembrie a.c., a fost 
votată în unanimitate modalitatea de cazare în căminele Universității „Ovidius” din 
Constanța în anul universitar 2015 - 2016.  

În premieră, depunerea cererilor de cazare se va realiza exclusiv online la adresa 
web http://cazareonline.univ-ovidius.ro,  începând din data de 10 septembrie 2015, ora 
09:00 și până în data de 18 septembrie 2015, ora 16:00. Depunerea cererilor de cazare 
se poate face zilnic, online, 24 de ore din 24, în intervalul anunțat. Primul clasament cu 
studenții care se califică pentru a obține un loc de cazare în căminele Universității 
„Ovidius” din Constanța va fi publicat atât online pe site-ul UOC, în secțiunea Info 
cămine/cazare, http://www.univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare, cât și la 
avizierele căminelor, la data de 23 septembrie 2015, până la ora 23:59. Clasamentul 
final validat cu studenții care au obținut un loc de cazare va fi publicat la data de 27 
septembrie 2015, până la ora 23:59. 

În cazul în care studenții care doresc să aplice pentru a obține un loc de cazare 
nu au resursele necesare, pentru a avea acces la un calculator conectat la Internet, pot 
veni la sediul Universității de pe B-dul. Mamaia nr. 124, et. 1, în sala Cantină, pe 
durata înscrierilor, unde beneficiază de asistență suplimentară și logistica necesară 
pentru depunerea online a cererilor de cazare. Programul este de luni până vineri, între 
orele 9:00 - 16:00. 

Cererile de cazare depuse online primesc o confirmare de procesare – fișa de 
înscriere, atât în contul personal din platforma de înscriere, cât și pe emailul personal, 
în maxim 24 de ore de la transmiterea cererii. 

Criteriile de ierarhizare pentru generarea clasamentului în vederea atribuirii 
locurilor în cămin sunt: 

A) tipul de studii (Master/Licență descrescător) 
B) anul de studiu (6/5/4/3/2/1 descrescător) 



 

 

C) NPC = numărul de puncte credit  pe anul universitar 2014-2015 la data de 
18.09.2015.  

MEDIA ponderată pe anul universitar 2014-2015 la data de 18.09.2015 va fi 
folosită ca și criteriu de departajare. 

Regia de cămin în anul universitar 2015-2016 este de: 
- 165 lei/loc/lună student fără taxă; 
- 280 lei/loc/lună student cu taxă. 
Toate detaliile privind calendarul sesiunii de cazare, informații și clarificări 

importante pentru studenții care doresc să obțină un loc în cămin se găsesc la adresa 
http://www.univ-ovidius.ro/studenti/info-camine-cazare 

 Universitatea „Ovidius” din Constanța dispune de patru cămine: două pe Aleea 
Studenților nr.1 și două în incinta complexului universitar din Bdul Mamaia nr. 124. 
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