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Taxele pentru studenţii străini din ţări non UE 
pentru anul univ. 2014-2015 

 

 Pentru studenţii din anii II - VI   

Taxa de studii (HS nr. 74 / 12.09.2013) 

Domeniul de învăţământ 

Învăţământul 
universitar de licenţă, 

de masterat, rezidenţiat  
(euro/lună) 

Învăţământul 
postuniversitar, 

doctorat 
 (euro/lună) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici  şi 
matematici aplicate, sport 

270 290 

Sociouman, psihologie, economic 220 240 

Medicină 320 340 

Arte 420 440 

Interpretare muzicală, teatru 750 770 
 

      Taxa pentru susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat 

Domeniul de învăţământ 
Diplomă de licenţă, 

disertaţie (euro) 
Teză de doctorat 

(euro) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici  şi 
matematici aplicate, sport 

270 540 

Sociouman,  psihologie, economic 220  440 

Medicină 320 640 

Arte 420 840 

Interpretare muzicală, teatru 750 1500 
 

 

 Pentru studenţii din anul I, începând cu anul univ. 2014-2015  

      Taxa de studii (HS nr. 181/12.12.2013) 

Domeniul de învăţământ 

Învăţământul 
universitar de licenţă, 

de masterat, rezidenţiat  
(euro/lună) 

Învăţământul 
postuniversitar, 

doctorat 
 (euro/lună) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi 
matematici aplicate, sport 

450 470 

Sociouman, psihologie, economic 450 470 

Medicină 450 470 

Arte 450 470 

Interpretare muzicală, teatru 750 770 
 

      Taxa pentru susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat 

Domeniul de învăţământ 
Diplomă de licenţă, 

disertaţie (euro) 
Teză de doctorat 

(euro) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici şi 450 540 



matematici aplicate, sport 

Sociouman, psihologie, economic 450 440 

Medicină 450 640 

Arte 450 840 

Interpretare muzicală, teatru 750 1500 

 

       

      Alte taxe pentru studenţii străini din ţări non UE     

Examen de diferenţă 50 lei 

HS nr. 32 / 31.01.2013 
Examen restant din anii anteriori            50 lei 

Lucrare laborator / curs practic / 

recuperare seminarii  
30 lei / oră 

Taxa pentru perioada de practică  
În funcţie de numărul de zile 

prevăzut în planul de 
învăţământ 

HS nr. 12 / 10.04.2014 

 

 

Taxa pentru studenţii străini din ţări UE şi non UE 

înscrişi la AN PREGĂTITOR 
 

Anul pregătitor de învăţare a limbii 
române 

220 (euro/lună) 
HS nr. 60 / 17.07.2013 modificată 

prin HS nr. 175 / 21.10.2013 

 

 

 

 

Taxa de studii pentru studenţii străini şi studenţii vizitatori 

din ţările UE, SEE şi CE 

 

Taxa de studii 
Taxa stabilită pentru studenţii 
români 

HS nr. 32 / 31.01.2013 

 

 

 

 

 


