
TAXE ADMINISTRATIVE pentru anul universitar 2020/2021 

 

1. Cuantumul taxei de şcolarizare în anul universitar 2020/2021 (stabilit pentru fiecare program 

de studiu în criteriile de admitere):  

Taxă anuală (Euro) Taxă anuală (RON) 

250 1200 

350 1650 

400 1900 

450 2200 

500 2400 

600 2850 

700 3300 

750 3550 

2. Alte taxe administrative (anul universitar 2020/2021) 

  

Denumirea taxei 

 

Suma (RON) 

 

Observaţii 

1.  Taxă înscriere la admitere 50-100 Nu se aplică în 2020/2021 

2. Taxă reînscriere după exmatriculare 100 Peste taxa majorată de 

şcolarizare  

3. Taxă de reluare a studiilor după întrerupere  100  

4. Taxă de prelungire de şcolaritate, dacă în cadrul  

duratei normale de studiu studentul nu a realizat 

disciplinele din planul de învăţământ  

100+ taxă de 

repetare stabilită 

după nr. de credite  

cu excepţia cazurilor cf. 

Hotărârii 2341/24.04.2020. 

5. Taxă de transfer între specializările din cadrul 

universităţii 

100  

6. Taxă pentru repetarea unei discipline 40*nr. credite cu excepţia cazurilor cf. 

Hotărârii 2341/24.04.2020 

7. Taxă de urgenţă 30  

8. Taxă eliberare duplicat de diplomă, foaie 

matricolă sau supliment la diplomă, la cerere 

100  

9. Taxă examinare în sesiunea de reexaminare 

suplimentară din toamnă 

50  

10. Programa analitică a specializării 200  

11. Examene de diferenţă 50  

12. Taxă autentificare acte de studii 10  

13. Organizarea de lucrări de laborator suplimentare, 

la cerere 

20/oră  

14. Taxă de şcolarizare după a doua înscriere 2400 Conform art. 26, pct.4 şi 6 

15. Taxă de şcolarizare după a treia înscriere 3300 Conform art. 26, pct.4 şi 6 

16. Taxă examen de finalizare a studiilor 450 * 

17. Taxă modul pedagogic nivel I paralel cu studiile 

universitare 

300/an Conform art. 12. Pct. 1 din 

Metodologiei DSPP 

18. Taxă examen de competenţă lingvistică 

LinguaSap pentru studenţii şi angajaţii US 

60 Pentru studenţi peste cele 

două înscrieri gratuite 

19. Taxă examen de competenţă lingvistică 

LinguaSap pentru persoane dinafara instituţiei 

120  

20. Taxă examen de competenţă lingvistică ECL 450  

21. Taxă de procesare date 20/disciplină Întârzierea gestionării 

datelor proprii în sistemul 

Neptun 

*Plătibilă la a doua înscriere la examenul de finalizare de studiilor organizat într-un alt an, decât prima 

ocazie. Dacă aferent unui an academic se organizează o singură sesiune de examene de finalizare a 

studiilor, studentul va fi scutit de plata taxei la prima ocazie de examinare din anul academic următor. 

Decizia Senatului nr. 

2362/26.06.2020 


