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PRORECTOR STRATEGIE FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ

TAXE UNIVERSITARE  PENTRU ANUL 2015/2016 

 
Aprobat în Ședința Senatului din 28.07.2015.  

Felul taxei                                                                                                       

Taxe pentru activitatea didactica a studentilor  

Taxa inmatriculare 150 lei 

Taxa reinmatriculare 250 lei 

Taxa de studiu diferentiate pe facultăti 

Taxa reexaminare (pentru disciplinele nepromovate) Optiunea A (se 
contracteaza 

disciplina restanta) 

Optiunea B (nu se 
contracteaza 

disciplina restanta) 

Taxa de contractare a disciplinei restante (pentru disciplinele restante din anii 
promovati cu minim 30 credite) 

200 lei/disciplina 0 

- prima prezentare din anul universitar restant 0 100 lei/examen 

- a doua prezentare din anul universitar restant 0 100 lei/examen 

- a treia si urmatoarele prezentari din anul universitar restant 0 100 lei/examen 

Taxa de reexaminare in sesiunea extraordinara (a patra prezentare intr-un an) 150 lei 

Taxa recuperare laborator/ansamblu/cvartet 15 lei / ora didactica 

Taxa contractare disciplina de studiu taxa an/60 * nr.credite al disciplinei 

Taxa de inscriere la examenul de finalizare a studiilor de licenta si masterat  

absolventi externi UVT 1000 lei 

absolventi UVT care nu au sustinut licenta in sesiunea promotiei 300 lei 

DECID - cursuri postuniversitare de perfectionare  

cursuri cu durata de un an 100 lei inscriere /minim 2400 lei taxa 

cursuri cu durata de un semestru 100 lei inscriere /minim 1400 lei taxa 

Cursuri postuniversitare  minim 2000 lei 

 

Taxe admitere 
Taxa de inscriere (licenta, continuare studii, masterat, doctorat, grad, definitivat) 100 lei 

 

Taxe competenta lingvistica 

 Limbi străine Limba română 

 Taxa pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica – interni UVT 20 lei  20 lei 

Taxa pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica –cetăţeni romani si 
cetateni UE 

200 lei 800 lei 

Taxa pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica pentru studentii non UE 800 lei 800 lei 

 

Alte taxe 

Taxa procesare dosar admitere cetateni non UE 75 euro 

Taxa examen selecţie (cf. Legii 60/2000) 50 lei / examen 

 Taxe de înscriere la concursuri pe posturi didactice  

asistent 65 lei 

lector 65 lei 

conferentiar 175 lei 

profesor 220 lei 

DPPD  

Specializare postuniversitara (modul pedgogic) nivelul I si nivelul II 1000 lei /nivel 

programe de formare continua 1000 lei 

echivalare doctorat cu gr.l 300 lei 

taxa de echivalare conf. OMECTS 5553/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare 

200 lei 

MES 1000 

Taxa de arhivare acte de studii mai vechi de 5 ani 100 

Taxa de eliberare acte studii in regim de urgenta 150 

Txa de eliberare a duplicatelor actelor de studii 150 

   




