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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 01 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 1 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 01 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 1 noiembrie suma de 

1600 lei.  



 

STUDENȚII CARE SUNT ÎN PRELUNGIREA 

STUDIILOR (repetenți) 

 

- studenții repetenți care au de plată taxă integrală (sau 

mai mare), vor achita până în data de 01 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 1 noiembrie a.c.  

 

STUDENȚII RÎNMATRICULAȚI  

- Studenții reînmatriculați vor plăti taxa de școlarizare 

INTEGRAL (2700 lei) până în data de 1 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. 

 
Plata se poate face si prin transfer bancar astfel : 

Universitatea Transilvania din Brasov, cod fiscal : 

4317754, cont IBAN: 04TREZ1315047XXX000290, 

Banca: Trezoreria Mun. Brasov. La specificatii scrieți : pt. 

Facultatea de Stiinte economice si Administrarea afacerilor, 

nume student, anul de studiu, specializarea, forma de 

învățământ. Trimiteți documentul scanat, pâna vineri la 

ora 14, pe e-mailul facultății. Acest mod de plată nu 

evidențiază instant în programul informatic că plata s-a 

efectuat.  

(f-seaa@unitbv.ro sau pe adresa  monica.manolescu@unitbv.ro)  
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