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Preînscriere / Înscriere la concursul de admitere în anul I
de studii universitare de licență (1)
Înscriere la continuare de studii ( 1)
Înscriere la concursul de admitere la masterat sesiunea
iulie / septembrie (1)
Înscriere la concursul de admitere la studii universitare
de doctorat pentru cei care nu au absolvit un program de
masterat în U.P.B.(1)
Înscriere la concursul de admitere la doctorat pentru cei
care au absolvit masteratul în U.P.B(1)
Înscriere la concursul pentru programe postdoctorale de
cercetare avansată (1)
Înmatriculare în anul I de studii universitare de licență,
masterat, doctorat, programele postdoctorale de
cercetare avansată și continuare de studii
Reînmatriculare
Școlarizare anuală pentru studenții în regim de taxă de
studii (TS) de la învățământul universitar de licență
Școlarizare anuală pentru studenții în regim de taxă de
studii de la învățământul universitar de licență cu
predare în limbi străine
Școlarizare anuală pentru studenții în regim cu taxă de
studii de la învățământul universitar de masterat (2)
Școlarizare anuală pentru studenții în regim de taxă de
studii de la învățământul universitar de masterat cu
predare în limbi străine
Școlarizare anuală în regim de taxă de studii de la
învățământul universitar de doctorat și la programele
postdoctorale de cercetare avansată (3), (4)
Refacere disciplină - Taxă Disciplină (1 c.s.t. = Taxă
școlarizare/60 c.s.t.)
1. TD 1B - pentru studenții care au maxim 2 discipline de
refăcut;
2. TD 2B - pentru studenții care au mai mult de 2
discipline de refăcut dar au promovat anul de studii;
3. TD 3R - pentru studenții care nu promovează anul de
studii
Susținere a examenului de finalizare a studiilor (licență,
diplomă, absolvire, disertație), de către absolvenții
U.P.B. care au urmat studiile în regim cu taxă de studii
(TS) în ultimul an de studii
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Susținere a examenului de finalizare a studiilor de
licență de către absolvenții altor instituții de învățământ
superior
Repetare a examenului de finalizare a studiilor (licență,
diplomă, absolvire, disertație) pentru absolvenții U.P.B.
Susținere publică a tezei de doctorat (5)
Susținerea publică a tezei de abilitare pentru persoane
din afara UPB/angajați ai UPB cu contract de munca pe
perioada nedeterminata (6)
Susținere a unui examen / referat pentru doctoranzii din
afara U.P.B.
Orfanii de ambii părinți, cei proveniți din Casele de copii sau din
plasament familial, copii eroilor martiri ai Revoluției din decembrie
1989, copiii salariaților UPB și ai pensionarilor UPB, copiii
personalului didactic, precum și salariații UPB vor fi scutiți de taxă
Pentru salariații U.P.B. taxa va fi suportată, numai pentru un
program de studii, de către universitate, din veniturile proprii
Se achită de către doctoranzii/post doctoranzii cetățeni romani,
înmatriculați in regim cu taxa si de către doctoranzii înmatriculați in
regim fără taxa, care au depășit durata de 5 ani a stagiului doctoral
(3 ani+2 ani prelungire)
Taxa se poate achita in 2 transe egale, in lunile Octombrie
respectiv Martie ale anului universitar curent.
Persoanele care la data susținerii publice au contract de muncă
încheiat cu U.P.B. sunt scutite de plata taxei
Pentru cadrele didactice din U.P.B. care își asumă îndrumarea a
minim 2 doctoranzi la primul concurs de admitere la doctorat
organizat după abilitare taxa este de 150 lei. Daca acest fapt nu se
confirma, cadrele didactice vor plăti taxa de 3000 lei.
Taxele de școlarizare pentru studiile de licență - masterat doctorat în regim de taxă sunt valabile pentru promoțiile care
încep anul acesta studiile respective
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Mihnea COSTOIU
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