MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

|

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
AND SCIENTIFIC RESEARCH

Universitatea Româno-Americană
Bd. Expoziției nr.1B, sector 1, București, cod 012101
Tel: +004-021-3183577 | Fax: +004-021-3183566
E-mail: rectorat@rau.ro | Web: www.rau.ro

Romanian-American University
1B Expoziției Bd., sector 1, Bucharest, code 012101
Phone: +004-021-3183577 | Fax: +004-021-3183566
E-mail: rectorat@rau.ro | Web: www.rau.ro

TAXE AFERENTE SERVICIILOR UNIVERSITARE

SERVICII UNIVERSITARE

Eliberare diplomă și supliment la diplomă
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 de diferenţă 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 rațiuni financiare
- din rațiuni academice (prima reînmatriculare)
- din rațiuni academice (reînmatriculari multiple etc.)
Taxă recunoaștere 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

Mobilități academice (pe bază de puncte-credit) la/de la
alte universităţi sau transfer între forme de învățământ

200

Testare limbă străină în vederea obţinerii certificatului de
competenţă lingvistică
Eliberare foaie matricolă / Supliment la diplomă (duplicat)

50
50

Eliberare foaie matricolă/situaţie şcolară (limba română)
Eliberare foaie matricolă/situaţie şcolară (bilingv)
Eliberare carnet de student (duplicat)
Eliberare broșură programe analitice/fișe discipline
- pentru un ciclu de studii
- pentru un an de studii
Eliberare adeverinţe pentru vize Ambasade
Eliberare adeverinţă pentru Registrul Comerţului
Eliberare adeverințe netipizate

50
75
15
35
15
25
30
25

Arhivare acte de studii (pentru diplomele neridicate pe o perioadă
mai mare de 2 ani de la data promovării examenului de finalizare a
studiilor)
Eliberare Diplomă de licenţă / masterat în regim de urgenţă
Eliberare Diplomă de licenţă / masterat (duplicat)
Recomandare instituțională

40
60
50
30

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

30
250

* Taxele aferente serviciilor universitare se vor aplica pentru anul universitar 2016-2017.
Nivelul penalităților, stabilit de către Senatul univeristății, este de 0,5% pentru fiecare zi calendaristică de
întârziere.

