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TAXE AFERENTE SERVICIILOR UNIVERSITARE

SERVICII UNIVERSITARE

Eliberare diplomă și supliment la diploma
Eliberare adeverințe pensie de urmaș, spitalizare, transport,
comisariat etc.
Eliberare carnet student
Evaluare nepromovată (examen restanţă)
Reevaluare nepromovată (examen credit)
Evaluare discipline de diferență (examen de diferenţă)
Evaluare diferenţă de puncte-credit
Studii universitare de licență
Studii universitare de masterat
Taxă de studii disciplină facultativă
Taxă de studii an suplimentar
Studii universitare de licență
Studii universitare de masterat
Evaluare promovată în vederea măririi notei (mărire de notă)
Reînmatriculare
- din ratiuni financiare
- din ratiuni academice (prima reinmatriculare)
- din ratiuni academice (reinmatriculari multiple)
Taxă recunoastere puncte credit

Programele de
studii cu predare
in limba romana

Programele de
studii cu
predare in
limba engleza

- Euro GRATUIT

- Euro GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
35/disciplină
60/disciplină
35/disciplină

GRATUIT
GRATUIT
85/disciplină
150/disciplină
85/disciplină

15/punct-credit
20/punct-credit
15/punct-credit

30/punct-credit
40/punct-credit
30/punct-credit

25/punct-credit
30/punct-credit
35/disciplină

40/punct-credit
45/punct-credit
85/disciplină

100
100
300
300

Mobilitati academice (pe bază de puncte-credit) la/de la alte
universităţi/specializări/forme de invatamant

200

Testare limbă străină în vederea obţinerii certificatului de competenţă
Lingvistică
Eliberare foaie matricolă / Supliment la diplomă (duplicat)
Eliberare foaie matricola/situaţie şcolară (lb.romana)
Eliberare foaie matricola/situaţie şcolară (bilingv)
Eliberare carnet de student (duplicat)

50
50
50
75
15

Eliberare broșură programe analitice/fise discipline
- pentru un ciclu de studii
- pentru un an de studii
Eliberare adeverinţe pentru vize Ambasade
Eliberare adeverinţă pentru Registrul Comerţului
Eliberare adeverințe netipizate
Certificare acte studii
Taxă conformitate (“Conform cu originalul”)
Taxă documente de studii cf. Art.149, al.(2) din Legea 1/2011
Taxă documente de studii – învățământ fără frecvență – cu număr de
ore

200/ciclu de studii

Arhivare acte de studii (pentru diplomele neridicate pe o perioada mai
mare de 3 ani de la data promovarii examenului de finalizare a
studiilor) și alte documente în original, aflate în dosarul personal
Eliberare Diplomă de licenţă / Masterat în regim de urgenţă
Eliberare Diplomă de licenţă / Masterat (duplicat)
Recomandare institutionala

40
60
50
30

Schimbarea coordonatorului ştiinţific pentru lucrarea de
licenţă/disertaţie
Taxă pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie

30
250

35
15
25
30
50
50
50
50/semestru

*Taxele aferente serviciilor universitare se vor aplica pentru anul universitar 2017-2018.
Nivelul penalităților, stabilit de către Senatul universității, este de 0,5% pentru fiecare zi calendaristică de
întârziere.

