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Taxele de școlarizare pentru studenții în regim cu taxă, se 

vor achita la casieria universității de pe Colină, corpul D, 

după cum urmează: 

 

CURSURI DE  ZI  SI   ID  (taxa pe an de studiu - 2700 lei) 

 

Studenţii din anul II şi III, cursuri de ZI şi ID, îşi vor 

achita taxa de şcolarizare în tranşe (sau integral), după cum 

urmează: 

- până în data de 02 noiembrie 2013  se va achita o 

treime din taxă (900 lei) 

- până în data de 17.01.2014 studentul va avea achitată 

suma de minim 1350 lei.  Restul taxei de școlarizare 

(1350 lei) se va achita (chiar si lunar) până în data de 

30 aprilie 2014 

 

Studenții din anul I, care au avut cerere aprobată de 

amânare a plății, vor achita până în data de 2 noiembrie 

suma de 1350 lei.  

 

CURSURI  MASTER  (taxa pe an de studiu - 3200 lei) 

- studenții din anul II, vor achita minim o treime din 

taxă (1100 lei) până la data de 02 noiembrie 2013.  

Până în data de 17.01.2014 studentul va achita suma 



de minim 1600 lei.  Restul taxei de școlarizare (1600 

lei) se va achita (chiar si lunar) până în data de 30 

aprilie 2014 

Studenții din anul I, care au avut cerere de amânare a plății 

aprobată, vor achita până în data de 2 noiembrie suma de 

1600 lei.  
 

STUDENȚII CARE SUNT ÎN PRELUNGIREA 

STUDIILOR  

 

- studenții repetenți care au de plată taxă integrală (sau 

mai mare), vor achita până în data de 02 noiembrie 

2013 jumătate din sumă (1350 lei) Restul sumei va fi 

achitată conform regulilor de mai sus. 

- Studenții repetenți care au taxă parțială (funcție de 

numărul de credite), vor plăti taxa INTEGRAL până 

în data de 2 noiembrie a.c.  

 

STUDENȚII CARE SUNT RÎNMATRICULAȚI  

- Studenții reînmatriculați vor plăti taxa de școlarizare 

INTEGRAL (2700 lei) până în data de 2 noiembrie 

a.c.  

 

IMPORTANT ! In data de 5 noiembrie a.c. se va 

trimite la rectorat lista studenților propuși pentru 

exmatriculare pentru neplata taxelor de 

școlarizare, lista care se va posta și pe site-ul 

facultății. 

 


