
  

 

TAXE:  

(1) La UVT taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență este 100 lei, iar 

taxa de înmatriculare este 150 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Taxa de înscriere 

la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență la care 

candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe 

de studii din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care 

candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două specializări în cadrul aceleiaşi facultăți, va 

depune câte un dosar pentru fiecare specializare şi va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare 

dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a UVT.  

(2) Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de 

licență, precum și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente școlare 

următoarele categorii de persoane: (a) copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau 

pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar; (b) copiii întregului 

personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din 

bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate 

didactică. 

(3) Întregul personal din învăţământul superior şi din bibliotecile centrale universitare este scutit de plata 

taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente.  

(4) Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de înscriere pentru 

angajații UVT (personal non-didactic) sau copiii acestora sau pentru cazuri argumentate de către 

conducerile facultăților.  

(5) Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO 

(pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii). 

(6) La înmatriculare, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.  

(7) În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare, studenții 

admiși cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, 

studentul își va pierde locul.  

(8) În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se 

va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.  

(9) Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de 

Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de 

studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un 

interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la UVT finanţat total sau parţial 

de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate.  

(10) Studenţii bursieri ai statului român nu platesc taxe de şcolarizare.  

 

 

SCUTIRI DE TAXĂ 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care: 

1)  au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 

2) sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor U.V.T.; 

3) sunt orfani sau proveniţi din casele de copii. 

 

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de 

Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii 

din cadrul facultăţii.  
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TAXE DE STUDIU pentru anul universitar 2015/2016 

Notă: Studenţii care plătesc integral taxa de studiu până la data de 31 octombrie 2015 beneficiază de o reducere a taxei de 5%. 

 
Aprobat în Ședința Senatului din 17.09.2015. 

 Facultatea ciclul 1 ciclul II ciclul III 
Nr. 
crt. 

 
 

(licenta) 
 

(masterat) 
 

(doctorat) 
 

AN I AN II AN III AN IV AN I AN II AN I AN II AN III PRELUNGIRE 

1 Facultatea de Matematica si Informatica 3000lei 3000lei 2500lei - 3500 lei 3500 lei 5500 lei 5500 lei 5000 lei  

2 Facultatea de Fizica 3000lei 3000lei 2500lei - 3500 lei 3500 lei 5500 lei 5500 lei 5000 lei  

3 Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie 3000lei 3000lei 2500lei - 3500 lei 3500 lei 5500 lei 5500 lei 5000 lei  

4 Facultatea de Litere, Istorie si Teologie 3000lei 3000lei 2500lei 2500 lei 3500 lei 3500 lei 6000 lei 6000 lei 5000 lei  

5 Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si St. ale 

Comunicarii 

3000lei 3000lei 2500lei - 3500 lei 3500 lei 6000 lei 6000 lei 5000 lei  

6 Facultatea de Sociologie si 

Psihologie 

ZI 3000lei 3000lei 2500 lei - 3500 lei 3500 lei 6000 lei 6000 lei 5000 lei  

ID 2700 lei 2700 lei 2500 lei -       

7 Facultatea de Drept  ZI/
FR 

Masterat 1 an 3000lei 3000lei 3000 lei 3000 lei 3500 lei  6000 lei 6000 lei 6000 lei  

Masterat 2 ani 3000 lei 3000 lei 

8 Facultatea de Arte si Design 3300lei 3300lei 3000lei - 3800 lei 3800 lei 5500 lei 5500 lei 5000 lei  

9 Facultatea de Economie si de Administrare 

a Afacerilor 

ZI 3000lei 3000lei 2500 lei - 3500 lei 3500 lei 6000 lei    6000 lei     5000 lei 

 

    7500 lei 

 ID 2700 lei 2700 lei 2200 lei - 

10  

Facultatea de 

Muzica si 

Teatru 

Interpretare muzicala (canto,  
instrumente)  

10000 lei 10000 lei 10000 lei 10000 lei 10000 lei 10000 lei 7500 lei 

 

7500 lei 

 

7500 lei 

 

 

Pedagogie muzicala 6000 lei 6000 lei 6000 lei -  

Artele spectacolului  10000 lei 10000 lei 10000 lei -  

11 Facultatea de Educatie Fizica si Sport 3000 lei 3000 lei 2500 lei - 3500 lei 3500 lei     

12 DPPD 

 

 

Taxa de studiu/an – formare initiala 

studenti cu taxa 

  

 350  lei 

Taxa modul pedagogic a II-a facultate/an   

 500  lei 

Taxa modul pedagogic nivel I  1000  lei 

  Taxa modul pedagogic nivel II  1000  lei 

13 Taxa doctorat pentru angajatii UVT                                                                                      500  lei 

14 Taxa de sustinere a tezei de doctorat pentru 

doctoranzii cu taxa si cei care au iesit din stagiul 

de finantare de la buget (3 ani) 

                                                                                    5000  lei 

 

 

 

PRORECTOR STRATEGIE FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ. 
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