PRECIZĂRI PRIVIND
CAZAREA ÎN CĂMINELE ASE!
Informațiile complete despre cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice
din București se regăsesc în „Metodologia privind cazarea studenților în căminele Academiei de
Studii Economice din București, în anul universitar 2022 - 2023”, disponibilă la: http://
cazare.ase.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-cazare-studenti-2022-2023.pdf
Calendarul de cazare este disponibil la: http://cazare.ase.ro/wp-content/uploads/2022/03/
Calendar-Cazare-2022-2023.pdf
Pentru a beneficia de un loc de cazare într-unul dintre căminele Academiei de Studii Economice
din București, studenții trebuie să completeze în perioada 08 – 26 august 2022 cererea de cazare în
format electronic pe site-ul https://asecommodation.ase.ro/. Formularul de cazare va fi disponibil
până pe 26 august, ora 00:00.
Studenții care întâmpină probleme la încărcarea cererii în format electronic, trebuie să se adreseze
Departamentului TIC, la adresa suport-cazare@ase.ro sau sinfo@ase.ro, până pe 01.09.2022.
Departamentul TIC va afișa pe site-ul http://cazare.ase.ro, pe 17 septembrie 2022, lista cu
repartizarea studenților de la toate ciclurile de învățământ.
Studenții care reprezintă cazuri sociale sau se confruntă cu probleme medicale speciale vor
depune în perioada 28 August – 31 August 2022 dosarul în format electronic, la adresa
contact@cazare.ase.ro, alături de documente doveditoare. Studenții familiști, cu ambii membri ai
familiei, studenți la cursurile cu frecvență, vor depune, în format electronic, la adresa
contact@cazare.ase.ro, cereri de cazare, însoțite de copia certificatului de căsătorie, în perioada 8–
26 August 2022.
Studenții străini de la programele de licență, masterat și doctorat vor depune cereri de cazare, în
format electronic, la adresa oana.carnicianu@ase.ro, completând o cerere, de tipul formularului
tipizat prezentat în Anexa 2 a Metodologiei de Cazare (diponibilă pe site-ul http://cazare.ase.ro,
secțiunea Documente Utile), însoțită de o copie după actul de identitate și situația școlară din care
să rezulte notele necesare pentru calculul mediei de cazare, în perioada 8 – 26 August 2022.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.cazare.ase.ro sau pagina de facebook:
Serviciul Cazare Studenți.

