Anexa 3
Notă
Cu privire la cuantumul taxelor de şcolarizare, în valută a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei nr. 22/29.08.2009 cu privire la cuantumul minim al taxelor de şcolarizare, în
valută a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac
parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, coroborat cu competenţele Senatului Universităţii de a aproba nivelul acestor
taxe de şcolarizare, pentru anul de învăţământ 2014-2015 propunem următoarele taxe de şcolarizare pentru studenţii străini care fac obiectul
reglementării legale de mai sus.
A. Învăţământ cu frecvenţă
Domeniul de învăţământ Învăţământ de licenţă, de masterat, rezidenţiat

A.
Învăţământ
cu
frecvenţă
1. Tehnic, agronomie,
ştiinţe,
matematici
şi
matematici aplicate, sport
2. Sociouman, psihologie,
economic
3. Medicină
4. Muzică şi arte
5. Teatru

Învăţământ postuniversitar, doctorat

Nivelul prevăzut de OUG Nivelul propus
nr. 22/2009
(euro/lună)
(euro/lună)

Nivelul prevăzut de OUG
nr. 22/2009
(euro/lună)

Nivelul propus
(euro/lună)

270

300

290

320

220

250

240

270

320
420
750

350
450
780

340
440
770

370
470
800

Taxele se plătesc pe întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ.
Taxele se plătesc cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni.

La taxele de mai sus se mai adaugă costul cazării, şi respectiv, al mesei la cantină, în cazul în care beneficiază de aceste servicii din partea
instituţiei de învăţământ.
B. Învăţământ cu frecvenţă redusă şi alte forme de învăţământ
Studii universitare de licenţă și de masterat: pentru fiecare an de studiu se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător
domeniilor de învăţământ menţionate la învăţământul cu frecvenţă. Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene.
Pentru colocviul de admitere se va achita echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A;
La susţinerea examenului de licenţă sau de disertaţie, a tezei de doctorat se achită taxa prevăzută mai jos:
Domeniul de învăţământ

A.
Învăţământ
cu
frecvenţă redusă şi alte
forme de învăţământ
1. Tehnic, agronomie,
ştiinţe,
matematici
şi
matematici aplicate, sport
2. Sociouman, psihologie,
economic
3. Medicină
4. Muzică şi arte
5. Teatru

Învăţământ de licenţă, de masterat, rezidenţiat

Învăţământ postuniversitar, doctorat

Nivelul prevăzut de OUG Nivelul propus
nr. 22/2009
(euro/lună)
(euro/lună)

Nivelul prevăzut de OUG
nr. 22/2009
(euro/lună)

Nivelul propus
(euro/lună)

270

300

540

1200

220

250

440

1200

320
420
750

350
450
780

640
840
1500

1200
1200
1500
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