UNIVERSITATEA SPIRU HARET

TAXE DE STUDII
ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019
A. TAXE DE STUDII STABILITE IN LEI
I. Taxe pentru studii de licenţă
1. Taxe de înscriere la admitere
Taxe de studii
Nr.
crt
Facultatea
.
Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Economice şi Administrative,
1.
Braşov

110 lei

Management

Taxă anuală de
şcolarizare (lei)
IF
IFR
ID
3.000
-

Drept

3.000

Programe universitare de licenţă

-

-

II. Taxe pentru studii de masterat
1. Taxă de înscriere la admitere
2. Taxe de studii - programe universitare de masterat (taxă anuală)
Drept, Psihologie, Filologie, Contabilitate, Management,
Domenii
Marketing, Finanţe, Ştiinţe ale comunicării, Informatică,
Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale educaţiei

110 lei

IF

3.600 lei

III. Taxe pentru programul de pregătire psiho-pedagogică în vederea certificării profesiei didactice
1. Pe parcursul studiilor de licenţă:
Nivel I
2. Pe parcursul studiilor de master
Nivel II
3. Activităţi comasate cu statut de studii postuniversitare:
Nivel I
Nivel II

1.500 lei
1.300 lei
1.500 lei
1.300 lei

IV. Taxe pentru activităţi didactice suplimentare
1. Taxă pentru refacerea lucrării practice de laborator (2 ore)

100 lei/lucrare

2. Taxă pentru susţinerea examenelor/colocviilor restante din anul sau anii de studiu
anteriori, inclusiv colocviile la practică neefectuate în sesiunile stabilite prin
structura anului universitar (studii licenţă/master)
3. Taxă pentru susţinerea examenelor de diferenţă

150 lei/examen

4. Taxă pentru examenul de mărire a notei

100 lei/examen

5. Taxă pentru examen de limbă străină, pentru studenţii care nu au susţinut probă la
limba străină la bacalaureat

110 lei/examen
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VI. Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor
1. Taxă licenţă/diplomă – 1.520 lei din care:

Proba 1

600 lei

Proba 2

920 lei

2. Taxă disertaţie (toate domeniile cu excepţia domeniului Arhitectură)

1.520 lei

3. Prediplomă şi disertaţie (Facultatea de Arhitectură)

1.340 lei

4. Proiect diplomă (Facultatea de Arhitectură)

1.520 lei

VII. Taxe pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii
1. Duplicat - diplomă de licenţă/master/arhitect/certificat de DPPD/certificat de
atestare a competenţelor profesionale
2. Duplicat - situaţie şcolară/ foaie matricolă/ supliment la diplomă

145 lei
75 lei

3. Duplicat - adeverinţă de finalizare studii

75 lei

4. Duplicat - carnet de student

35 lei

5. Duplicat – legitimație de student

35 lei

VIII. Alte taxe
1. Eliberare, la cerere, a programelor analitice/fişelor de disciplină (în limba
500 lei
română), însoţite de adeverinţă de autentificare (set)
Eliberare, la cerere, a unei programe analitice/fisa disciplină (în limba
25 lei
română)
2. Taxe de şcolarizare pentru programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă:
a. Programe cu durata de 40 de ore
400 lei
b. Programe cu durata de 90 de ore
800 lei
c. Programe cu durata de 180 de ore

1.400 lei

d. Programe cu durata de 280 de ore

2.200 lei

3. Taxe de arhivare:
a. Pentru stocarea şi păstrarea atât a dosarelor de concurs, cât şi a dosarelor
absolvenţilor/exmatriculaților (diplomelor de bacalaureat în original) peste
data de 15 decembrie – pentru primii 2 ani de stocare
b. Pentru stocarea şi păstrarea atât a dosarelor de concurs, cât şi a dosarelor
absolvenţilor/exmatriculaților (diplomelor de bacalaureat în original) peste
data de 15 decembrie – peste 2 ani de stocare
c. pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă între 2 – 10 ani
de la data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
d. pentru actele de studii neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la
data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
4. Taxă pentru activităţi de reverificare a situaţiei şcolare şi procesarea
dosarelor absolvenţilor promoţiei 2011, care au susţinut examenul de
licenţă sau disertaţiei în luna iulie 2011 sau luna februarie 2012

100 lei

150 lei
100 lei
150 lei
10 lei

IX. Taxe reînmatriculare/retragere/ mobilităţi/transfer/recunoaștere studii parțiale
1.
2.
3.
4.

Taxă pentru reînmatricularea studenţilor Universităţii Spiru Haret exmatriculați în
anii precedenți care au primit aprobare pentru reînmatriculare
Taxă de retragere de la studii, la cerere/taxă retragere dosar ca urmare a
exmatriculării
Taxă pentru aprobare mobilitate (transfer) către alte instituţii, inclusiv eliberarea
documentelor aferente – pentru studenţii Universităţii Spiru Haret
Taxă mobilitate de la o altă instituţie de învăţământ sau înmatriculare în an
superior pentru foşti studenţi de la alte universităţi

200 lei
100 lei
500 lei
500 lei
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5.
6.
7.
8.

Taxă mobilitate de la o facultate la alta în cadrul Universităţii Spiru Haret
Taxă mobilitate de la o specializare la alta în cadrul aceleiași facultăţi
Taxă mobilitate de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleiași facultăţi
Taxă pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii
studenţilor/candidaților cu studii parțiale în străinătate

a

200 lei
150 lei
150 lei
1.000 lei

X. Taxe eliberare documente
1.
2.
3.
4.
5.

Taxă eliberare foaie matricolă cu asimilare credite transferabile – anterior aplicării
Sistemului european de credite transferabile ECTS
Taxă eliberare adeverință, la cerere, pentru autenticitate acte de studii
Taxă eliberare supliment la diplomă în format EUROPAS (se eliberează la cerere)
Taxă eliberare acte de studii în regim de urgenţă (10 zile lucrătoare de la
momentul depunerii cererii)
Taxă pentru eliberare, la cerere, situație şcolară descriptivă (discipline, note, nr.
ore, ECTS)

450 lei
110 lei
450 lei
450 lei
200 lei
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