TAXELE DE STUDII SI ALTE TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
STUDENTI UE
Stiinte Economice

Facultatea***

Drept

Specializarea

Drept

Finante si
banci

Forma de invatamant

IF
IFR
ID

IF
ID

anul I
Studii universitare
de licență

Comunicare si Relatii Internationale

Economia
Relatii
Contabilitate si Comunicare
comertului,
internationale si
si relatii
informatica de
turismului si
studii europene
gestiune
publice
serviciilor
IF
ID

IF
IFR

IF
ID

de la 4160
lei *
de la 4160*
de la 4160 lei *
cu
cu reducere de la 4160 lei * de la 4160 lei
cu reducere 10%
de la 4160 lei *
reducere 10% la IF si ID
*
la IF și ID
10% la IF si
ID

anul II

de la 4460 lei
**

IF

de la 4160 lei *

de la 4160 lei *

Inscriere la examen de
admitere (depunere dosare
la sediul UDG)

150 lei

Inscriere la examen de
admitere (depunere dosare
online, platforma
EDUCATIVA)

120 lei

Examen de diferenta

60 lei

Reexaminare

130 lei

Examen restanta

IF

Informatica
aplicata

de la 4460 lei
**

de la 4160 lei *

anul III
anul IV

IF
ID

Psihologie

Stiinte
Aplicate

100 lei

Prelungire scolaritate
Reinmatriculare

25% din taxa ultimului an de studiu
300 lei

Examen de ﬁnalizare a
studiilor

1500 lei
cu posibilitatea plăţii în rate lunare pentru studenţii anului ﬁnal de studii

Transfer

300 lei

Duplicat diploma licenta

500 lei

Duplicat anexe diploma

300 lei

Programe analitice

100 lei

Duplicat adeverinta
absolvire

70 lei

Eliberare permis biblioteca
pt cititori externi

30 lei

Viza anuala permis
biblioteca pt cititori externi

10 lei

Taxa perceputa
solicitantilor pentru atestari
bazate pe documentare din
arhiva universitatii

50 lei

*
4160 lei/an ( contravaloarea a 2 salarii minime pe economie) (cu plata integrală la 01.10.2019)
4460 lei/an (cu plata la semestru: 50% la 01.10.2019, 50% la 11.02.2020)
4660 lei/an (cu plata în 12 rate lunare, respectiv 8 rate lunare pentru anii terminali)
**
4460 lei/an (contravaloarea a 2,145 salarii minime pe economie) (cu plata integrala la 01.10.2019)
5010 lei/an (cu plata la semestru: 50% la 01.10.2019, 50% la 11.02.2020)
5310 lei/an (cu plata în 12 rate lunare, respectiv 8 rate lunare pentru anii terminali)
*** Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare şi de licenţă şi de master după prima sesiune de admitere au obligaţia ca, până la data de 23 august 2019,
să achite 30% din taxa de şcolarizare şi să încheie contractul de şcolarizare în vederea înmatriculării ca studenţi la facultatea la care au fost admişi.

