Comisiei de cazare

CERERE
Rog să mi se acorde un loc de trai în cămin pentru anul universitar 2016-2017
Date personale

Date despre studii masterat

______________________________________________

______________________________________________

Numele Prenumele Patronimicul

Facultatea

______________________________________________

______________________________________________

Domiciliul permanent: (oraşul/raionul, satul/comuna,bloc/casă,apartament)

specializarea

Distanţa (de la mun. Chişinău la domiciliu)_________km

__________
Nr CREDITE

______________________________________________
Telefon mobil, adresa de e-mail (obligatoriu)

______________

______________

Nr carnetului de student

Nr carnetului sindical

________________ _____________________________
Finanţarea (buget, contract)

Nota medie (de la sesiunea din iarnă a anului curent

Solicitări la repartizarea locurilor în cămin
Căminul în care am locuit (2015-2016) _______;

Căminul în care doresc să locuiesc _______;
(Comisia va examina posibilitatea cazării în căminul solicitat)

Numărul

Odaia în care am locuit (2015-2016)

Odaia în care doresc să locuiesc

_______;

(Comisia va examina posibilitatea cazării în odaia solicitată )

Numărul

Situaţia familială (bifaţi în dreptul criteriului cărui corespundeţi)

□ Student orfan de ambii părinţi;
□ Student orfan de un părinte (decedat, divorţaţi, mamă singură);
□ Student invalid de gradul I;
□ Student cu un părinte invalid de gradul I;
□ Student din familie cu părinţi invalizi de gradul II sau III;
□ Student invalid de gradul II sau III;
□ Student din familie cu părinţi pensionari (fem. 57, bărb. 62 ani);
□ Student din familie cu 2 şi mai mulţi studenţi;

Numărul

_______;
Numărul

□ Student din familie cu 3 şi mai mulţi copii (‹18 ani);
□ Student cu un părinte participant la lupte;
□ Student cu soră, frate invalid;
□ Familie de studenţi (soții sunt studenţi la UPS);
□ Familie de studenţi (soț-ul/ia de la altă instituție);
□ Studentă mamă singură;
□ Părinți pedagogi;
□ Student din alt stat pe bază de acord;
□ alt criteriu________________________________

□ Activităţi extracurriculare (bifaţi în dreptul criteriului cărui corespundeţi)
□ Membru al organizaţiilor şi structurilor de autoguvernare studenţeşti din cadrul UPS(CSS, Senat Studenţesc);
□ Şefii de etaje membrii comisiei sanitare în cămin, responsabilii de regimul de funcționare a mașinilor de spălat,
□ Monitor de grupă;
□ Organizator sindical de grupă;
□ Participant la activităţile culturale desfăşurate în cadrul Universităţii, indicați ______________________________
__________________________________________________________________________________________;

□ Membru al echipelor sportive, finalist la competiţii anul curent, indicați ___________________________________;
□ Participant la conferinţele ştiinţifice din cadrul UPS, naţionale, internaţionale, etc;
□ Învingătorii la concursul “Cel mai bun student al anului 2015”
□ Învingătorii la concursul “Cel mai bun lider sindical de grup”
□ Student cu activități de voluntariat în cămin pe parcursul anului universitar (participant la activităţi culturale, de
salubrizare, amenajare)

□ Student cu activități de voluntariat în cadrul Universității pe parcursul anului universitar indicați _______________
__________________________________________________________________________________________
Data completării cererii ___________________

Semnătura studentului _________________________

La cerere am anexat certificatele:___________________________________________________________________________
NOTE:
Cererea se completează în limba de stat, utilizând doar litere majuscule.
Compartimentele „Date personale”, „Date despre studii”; „Solicitări la repartizarea locurilor în cămin” sunt obligatorii la completare.
Actele obligatorii la prezentarea cererii:
 Copia buletinului de identitate a studentului (pe o singură foaie);
 Copiile certificatelor ce confirmă „Situaţia familială” dacă nu sunt prezentate la CSS şi recomandările privind „Activitatea
extracurriculară”. Comisia de cazare, în unele cazuri, poate cere şi originalul certificatelor pentru a autentifica copia acestuia.
Detalii despre procesul de cazare, criteriile de selectare a studenţilor, tipul recomandărilor şi alte informaţii găsiţi pe
https://www.facebook.com/sindicatul.studentesc, Birourile Sindicale ale Facultăţilor, Panourile informative ale Facultăţilor, căminelor.

