Anexa nr. 4/HS nr. 7 din 30.09.2016; Anexa 6/HS nr. 8 din 02.11.2016

Universitatea Transilvania din Braşov
Senat
Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activităţi pentru anul universitar
2016-2017
Nr.
crt.

Specificaţia

Valoarea

1.

Taxă duplicat carnet sau legitimaţie de
transport

2.

Taxă de transfer

200 lei

3.

Taxă de reînmatriculare

300 lei

4.

Taxă pentru susţinerea examenului de
licenţă sau disertaţie pentru studenţii în
regim cu taxă în ultimul an de studii

10 lei

70 lei

5.

Taxă pentru susţinerea examenului de licenţă
100 lei
sau disertaţie

6.

Taxă susţinere examen de licenţă pentru
1000 lei
studenţii altor universităţii

7.

Taxă de recuperare lucrări de laborator şi
proiecte (în afara orelor prevăzute în orar)

8.

Taxă de repetare a examenelor şi
colocviilor creditate:
- prima programare examen creditat
- a doua programare examen creditat
- a treia programare examen creditat

9.

Taxă pentru examene de diferenţă

Observaţii

40 lei

Taxa include şi carnetul de student şi
legitimaţia de transport
La prima programare a examenelor de
licenţă sau disertaţie pentru promoţia
curentă
Începând cu a doua programere a
examenelor de licenţă sau disertaţie
pentru orice promoţie

Pentru fiecare şedinţă de laborator sau
proiect; Se pot recupera max. 2
laboratoare.

50 lei
100 lei
150 lei
25 lei

10.

Taxă pentru eliberare foi matricole/situaţii
şcolare parţiale (la cerere)

11.

100 lei
Taxă pentru eliberare programe analitice
300 lei
(la cerere)

25 lei

Pentru studenţii care au susţinut examene
de diferenţă (continuarea studiilor,
reînmatriculaţi, trasferaţi etc.)
Pentru fiecare an de studiu;
- Excepţie studenţii care beneficiază de
bursă Socrates;
-Excepţie studenţii care participă la
concursuri pentru obţinerea unor burse
sau alte ajutoare materiale;
-Excepţie absolvenţii de colegii care se
înscriu la continuare de studii în cadrul
universităţii;
-Excepţie
studenţii
angajaţi
ai
universităţii;
Absolvenţi colegii (3 ani).
Absolvenţi forma lungă + ciclu I şi II cf.
L288 (3 – 6 ani)
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Nr.
crt.
12.
13.

Specificaţia

Valoarea

Taxă pentru eliberare certificate, atestate
100 lei
şi duplicate acte de studii (la cerere)
Taxă pentru eliberare adeverinţă de
15 lei
vechime în muncă (la cerere)

14.

Taxă pentru eliberare adeverinţă cu date
pentru Monitorul Oficial (la cerere)

10 lei

15.

Taxă pentru eliberare adeverinţă student
pentru înfiinţare firmă (la cerere)

15 lei

16.

Taxă pentru eliberare adeverinţă
de
confirmare a autenticităţii actelor de studii
(la cerere)

20 lei

17.

Taxă procesare
- gradul I didactic;
- gradul II didactic;

18.
19.
20.

100 lei
100 lei

250 lei
Taxă de urgenţă eliberare acte studii
Taxă eliberare acte de studii pentru
25 lei
absolvenţii programelor de formare
continuă acreditate CNFP şi CNFPA
200 €*
Taxă susţinere teză doctorat
7000 lei

21.

Taxă de abilitare

10000 lei

Observaţii

Excepţie angajaţi ai universităţii

Cheltuieli materiale, secretariat (înscrieri,
documente pentru comisii şi examene,
relaţii cu inspectoratele, documente pentru
minister, eliberare adeverinţe la cerere etc.)

Cu excepţia angajaţilor univ.
In cazul în care comisia de evaluare are
în componenţă doar membri din ţară;
In cazul în care comisia de evaluare are
în componenţă şi membrii din
străinătate;
Cu excepţia angajaţilor univ.

22.

Taxă de reînmatriculare doctoranzi

100 lei

150 lei/
Taxă de evaluare dosar echivalare studii
dosar
(CRID)
Taxa de emitere a copiilor certificate
,,conform cu originalul” a actelor de studii
emise de Universitatea Transilvania din 200 lei
24.
Braşov, urmare a solicitărilor absolvenţilor
ce doresc a-şi continua studiile sau a se
angaja în străinătate
Taxă pentru echivalarea titlului de doctor
50 lei
25.
cu gradul didactic I - DPPD
* Echivalentul în lei la cursul zilei
23.

Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Emil STOICA

