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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALEI 

      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
 
  

  

ACT  ADIŢIONAL   

LA  CONTRACTUL  DE  STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Nr.    din data     

 

Art. 1. Universitatea de Vest din Timişoara, cu sediul în Timişoara, judeţul Timiş, B-dul Vasile 

Pârvan nr. 4, cod fiscal nr. 4250670, reprezentată legal de prof. univ. dr. MARILEN PIRTEA, cu 

funcţia de Rector, în calitate de PRESTATOR, denumită în continuare UVT, 

şi 
2. ______________________________________________________________, domiciliat(ă)  

_____________________________________________________________________________,  

posesor/posesoare a C.I. seria _________ nr. __________ eliberat de ____________________ 

__________________________, data nașterii ___________, localitatea _______________ 

CNP_________________________, e-mail ________________________________, nr. telefon 

_________________________________ în calitate  de  masterand(ă)  înmatriculat/ă la: 

 

Facultatea de LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE,  Domeniul de licenţă _________________, 

specializarea __________________,  Forma de învăţământ __zi__  se încheie prezentul act 

adiţional, care este anexă la contractul de studii nr. ________ din data de ___________ pe o 

durată de un an, fiind valabil pentru anul universitar 2013-2014. 

Art. 2. În conformitate cu Codul drepturilor studentului de la ciclurile de licență și masterat la 

Universitatea de Vest din Timișoara,  la finele anului universitar 2012 – 2013, în urma 

reclasificării, statutul masterandului / masterandei      _______ este 

în regim      . 

Art. 3. Cuantumul şi modalitatea de plată a taxei de studiu se stabileşte anual de către Senatul 

UVT şi  poate fi plătită integral sau în tranşe, conform Codul drepturilor studentului de la 

ciclurile de licență și masterat la UVT, Regulamentul privind sistemul de credite transferabile 

ale UVT şi Regulamentul de aplicare a Planului de învăţământ al Facultăţii de Litere, Istorie 

și Teologie, astfel : 

– prima rată (50% din taxa de şcolarizare) se va achita până la 30 noiembrie 2013,   

– a doua rată (50% din taxa de şcolarizare) se va achita până la 15 ianuarie 2014 

3.1. În cazul în care masterandul plătește integral taxa până la data de 15 octombrie 2013, acesta 

va beneficia de o reducere de 5% din cuantumul taxei. 

3.2. Neplata taxei în termenele stabilite are ca efect aplicarea de penalităţi de întârziere în 

cuantum de 100 lei pe fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere. 

3.3. Dacă plata nu este efectuată în termen de 30 de zile de la scadenţă, masterandul va fi 

exmatriculat, putând fi înmatriculat numai după plata taxei de înmatriculare, a penalităţilor de 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALEI 

      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
 
  

întârziere şi a taxei integrale de şcolarizare, însă numai pe parcursul anului universitar în curs. 

 Art. 4. Pentru anul universitar 2013/2014 taxa de şcolarizare este de __3000__ lei/an. 

Universitatea îşi rezervă dreptul să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 20% a 

cursului de referință 4,51 LEI/1 EURO, cu efect asupra tranşelor din taxa neachitată. 

Art. 5. Disciplinele şi numărul de credite alocat fiecărei discipline sunt prevăzute în Contractul 

disciplinelor. 

Art. 6. Disciplinele nepromovate vor fi recontractate în anul universitar următor cu taxa aferentă 

disciplinei. 

Art. 7. Decanul facultăţii, prin delegare, cu Decizia Rectorului UVT nr. 179/19.07.2013,  

semnează prezentul act adițional. 

 

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare, astăzi _____________ şi  reprezintă voinţa 

părţilor contractante. 

 

Un exemplar din actul adițional se păstrează la dosarul personal al masterandului, un exemplar 

revine masterandului.  

 

       DECAN,       MASTERAND, 

 Conf. univ. dr. DANA PERCEC    ___________________ 

 

 

 

 
 

 


