TAXE ADMINISTRATIVE
pentru anul universitar 2013-2014
Nr.
Crt.

Natura taxei

Cuantumul (lei)

1.
2.
3.
4.
5.

Taxă de înmatriculare
Taxă de transfer la o altă universitate
Taxă reînmatriculare
Taxă examen mărire notă
Taxă refacere laborator

6.

Taxă refacere materie şi credite transferabile

7.

Taxă reexaminare
Taxă re-reexaminare

8.

Taxă examen diferenţă
Taxă repetare examen diferenţă

25

9.

Taxă reluare studii (cu excepţia cazurilor
medicale şi burse în străinătate)
Taxă eliberare programă analitică a unei
discipline
Examen citogenetic
Probă Fish
Taxă examinare şi eliberare certificat de
competenţă lingvisitcă:
- pentru studenţii ULBS
- pentru studenţii din afara ULBS
Taxă eliberare certificat de competenţă
lingvistică
Taxă admitere licenţă şi master
Facultatea de Științe Economice

100

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

1

Facultatea de Medicină
Alte facultăţi
Taxă examen de licenţă/disertaţie, altul decât
prima sesiune/repetare examen licenţă/disertaţie
Taxă examen de licenţă/disertaţie când ULBS
este instituţia organizatoare

Propunere aprobată în plenul Senatului la 29 martie 2013

25
500
200
25
10 lei/ ora de
laborator
Nr. credite
disciplină/60 X
taxă de
şcolarizare
25

15
220
460

100
150
20
160 sau
90+voucher
nominal1
250
150
400
Minim 800

Observaţii

se dublează
la fiecare
repetare
se dublează
la fiecare
repetare

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Taxă examen licenţă/disertaţie când ULBS este
instituţie beneficiară
Eliberare card pentru studenţii şi doctoranzii
ULBS
Eliberare card pentru studenţii, cadrele
didactice şi alţi utilizatori din instituţii de
învăţământ superior de stat şi particular din
Sibiu şi din ţară
Eliberare card pentru elevii din clasele terminale
de liceu
Taxă Xerocopie format A4
Taxă Xerocopie format A4
Taxă Xerocopie format A3
Taxă Xerocopie format A3
Taxă închiriere cabinete individuale de lucru
Taxă de penalizare pentru nerestituirea la
termen a publicaţiilor împrumutate de
utilizatori
Taxă de penalizare pentru scoaterea publicaţiilor
destinate studiului în sala de lectură, din incinta
bibliotecii, indiferent de durată
Taxă de admitere la doctorat
Taxă de înmatriculare, transfer, întrerupere
program doctorat
Taxă de susţinere a tezei de doctorat
Taxă eliberare certificat DPPD + foaie matricolă
Taxă eliberare certificat grade didactice:
definitivat, grad II, grad I
Taxă eliberare certificat postuniversitar
STUDIUM
Taxă examen grad didactic II/ sesiunea august
2013
Taxă colocviu admitere grad didactic I/seria
2013-2015
Taxă echivalare titlul științific de doctor cu
gradul didactic I

Maxim 800
15
25

15
0,10 lei/faţă
0,15 lei /verso
0,20 lei/faţă
0,30 lei faţă/verso
5 lei/zi
20 lei/săptămână
0,50 lei
zi/publicaţie
5 lei zi/publicaţie

250
500
5.000
50
50
25
80
80
150

