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ALTE TAXE UNIVERSITARE   

An universitar 2018-2019 
 

 

Taxe pentru activitatea didactică a studenților 

Taxa de înscriere (licență, continuare studii, masterat, doctorat, grad, definitivat) 150 lei 

Taxa înmatriculare 150 lei 

Taxa reînmatriculare / prelungire studii 300 lei 

Taxa de studiu diferențiate pe facultăți  

Taxa examinare / reexaminare (disciplinele nepromovate din anii anteriori; sesiuni 
extraordinare; examene de diferență) 

200 lei / examen / prezentare 

Taxa recuperare laborator /ansamblu / cvartet 15 lei / oră didactică 
Taxa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență și masterat  

Absolvenți externi UVT 1000 lei 

Absolvenți UVT care nu au susținut licență / disertație în sesiunea promoției 300 lei 

DECID - programe postuniversitare  

Cursuri cu durata de un an 150 lei / minim 2400 lei taxă 

          Cursuri cu durata de un semestru  150 lei / minim 1400 lei taxa 

Alte cursuri 150 lei / minim 500 lei taxă 

 

 

Taxe competență lingvistică 

 Limbi străine Limba română 

Taxa pentru obținerea certificatului de competență lingvistică – interni UVT 20 lei  20 lei 

Taxa pentru obținerea certificatului de competență lingvistică –cetăţeni români și 
cetățeni UE 

200 lei 800 lei 

Taxa pentru obținerea certificatului de competență lingvistică pentru studenții non UE 800 lei 800 lei 

 

Alte taxe 

Taxa procesare dosar admitere cetățeni non UE 75 euro 

Taxa examen selecţie (cf. Legii 60/2000) 50 lei / examen 

 Taxe de înscriere la concursuri pe post  

Asistent / Asistent de cercetare 65 lei 

Lector / CS III 65 lei 

Conferențiar / CS II 175 lei 

Profesor / CS I 220 lei 

DPPD  

Specializare postuniversitară (modul pedgogic) nivelul I și nivelul II 1000 lei /nivel 

Programe de formare continuă 1000 lei 

Echivalare doctorat cu gr.l 300 lei 

Taxa de echivalare conf. OMECTS 5553/2011 cu modificările și completările 
ulterioare 

200 lei 

MES 1000 

Taxa de arhivare acte de studii mai vechi de 5 ani 100 

Taxa de eliberare acte studii în regim de urgență 150 

Taxa de eliberare a duplicatelor actelor de studii 150 


