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prevăzută de lcge.
Şcolarizarea peste această cifră respectiv perioadă, se ťuce cu achitarea taxelor stahilite
de Senatul universitătii.

Art. 2. Înscrierea candidaţi lor Ia concursul de admitere, ?nrnatricularea şi
reînniatrtcularea studenţilor, repetarea exarnenului de ahsolvire sau licentă se fac în haza
achitării taxe!or Iegale, De asemenea activitătile didaetice neincluse în planul de învăţărnânl,
solicitate de studenţi şi aprohate de Consiliul facultăţii, se efectuează cu achitarea taxelor
legale.

Cuantumul taxelor precum şi scuti rea de la plata acestoľa, se stahilesc anual de Senatul
u n i vers ii ăt i i.

Art. 3. Studenţii proveniţi de la speciul izări neauiorizate sau în Iichidare de la
invătărnântul universitar de stat şi transferaţi Ia specializări aulori/ate sau acreditatc În cadrul
aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. nu plătesc taxele prevăzute pentru înmutriculare şi
sustinereLi exarnenelor de di ľerentă.
Art. 4. Studenţi i proveniti de la specializările neautorizate de la învăţământul
universitar de sta[ din alte instituţii de învăţământ superior şi transferaţi la specializări
autorizate în cadrul Universităţii Petru Maior Târgu—N'ĺureş. achită taxele de înmairiculare şi
cele Pentru sustinerea exarnenelor de diťerenţă.

Art. 5. Studentul care a primit aproharea pentrLi prelungirea şcolarităţii pe motive
medicale, precum şi cel care îi reia activitatea după întreruperea acesleia pe motive medicale,
solicitată până la încheierea sesiuni i din vară, vor plăti numai taxa pentru exan]enele
nepromovate şi pentru susţinerea examenelor de diferenţă (dacă este cazul).
Art. 6. Studenta care a primit aproharea pentru Întreruperea studiilor pe rnolive de
niaternitute sau creşterea copi lului. la reluarea activităţii plăieşte taxele pentru usţinerea examenelor
de dilrenţă (dacă este cazul).

Art. 7. Studenwł admis în învăţământul universitar Ia o a doua special iiare (l'acultate)
achită taxele eorespunzătoare sistemului dc învătământ cu taxă.

Art. 8. Ahsolventu] învăţământului superior de scurtă durată. înscris pentru
continuarea studii Ior. achită taxele de înrnatriculare şi pentru susţinerea examenelor de
dilren1ă. În cazul elctuări i de lucrări practice şi/sau proiecte în afara prograinul ui formaţi i lor
dc studiu existente. ei vor achita şi taxele pentru activităţi didactice neincluse în planul de
învăţă rnânt.

Pentru salariatii universitătii care heneficiază de reduccre, se va încheia un act
aditional la contractul de muncă, prin care se vor preciza obhgaţiiie faţă de universitate ale
acest ora

12.1. Pentru activităti didactice neincluse în planul de învăţământ:
examene (colocvii) de diťerentă

l 7 RON/şedintă

35 RON/E.C.P

Art. 10. Studenti i care solicită frecventarea activităţilor Departamentului pedagogic, în
al'ara programului acestuia stahilit prin pianul de învăţământ. vor achita laxele uľerente
studiilor postuniversitare organizate de D.P. R 1).
Art. 11. Toate taxele prevăzute la art 4-8 referitoare b exanienele de diľerenţă se vor
achita integral Ia începutul anului universitar până la cel mai târziu 31 octornbrie.
Art. 12. Cuanwrnul taxelor percepute în anul universitar 2012—2013 este următorul:
‘

recuperare lucrări practice/proicctc!
fractică pedagogică în afara orarLllui

p examene restan[e din anul anterior
50 RON
r curs ťacultativ de hiblioteconomie
200 RON
12.2. Înscrierea candidaţilor Ia concursul de admitere conťorrn metodotogiei de

50 RON

l 50 RON

100 RON

220 RON pentru fiecare dtsciplină ncprornovată

12.3. Inmatricularea studentilor/masteranzilor/cursanti PLJ
12.4. În matricularea doctoranzi lor
12.5. Reînmatricularea studentilor
Repetarea anului pentru neproniovarea unor examene

ad m i terc.

*
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Studenţii din anii terminaii care se încadrează în această categorie i'or putea susţine
examenul de licenţă/diploină/absolvire, nuinai în.sesiunea de vară.
Hot.
(‚4
nr. 7/2006.
12.7. Reexurninarea studentilor
l 50 RON
12.8. Măriri de note (studenţi integraliai în iarnă/vară)
50 RON
12.9. Repetarea exarnenului de licenţă/diplornă*
200 RON
12.10. Repetarea disertaţici
200 RON
12.11. Repetarea examenului de absolvi re
200 RON
* Organizarea
unei sesiuni speciale pentru examenul de licenţă/absolľire/diserta ţie se face
achitarea de către absolvent a taxei de 200 RON.
numai cu

-

rcspinşi la concursul dc adrnitcrc şi ale studentilor cxmatriculaţi sau rctraşi

licenţă
master/post universitar

5 RON!lună

300 RON
I 50 RON

* Aceste taxe se
calculează începând cu data de I dece,nbrie 2001 şi se pot încasa pentru
maxim 3 ani în urmă.
12.16. Eliherarea de duplicate după actclc dc studii
15() RON
12.17. Foi matricole la ccrerc
30 RON
12.18. Duplicate alc carnetelor dc studcnt
20 RON
12.19. Eliberarca dc dil'crite adcverinţc nctipizatc la ccrcre
20 RON
12.20. Eliberarea adcverinĺclor pentru autentiťicare acte de studii
50 RON
12.21. Eliherarea dc progrwe analiticc pentru o linie completă de studiu
-

-

12.22. Eliberarea de diplomc u rcgirn de urgenţă
l 50 RON
12.23. Elibcrarca diplornei de Iicenţă pentru ahsolvenţii akor universităti
carc susţin cxamenul dc licentă la lJnivcrsiiutca ‚.Petru Maior
50 RON
12.24. Păstrarea diplomelor de ahsolvirc a studiilor univcrsitare pcste 3 ani 50 ROT
12.25. Transťerul studentilor Ia alte universităti
400 RON

—

12.26. TransľerLll stuclentilor de la alte universităţi
l 00 RON
12.27. Transľcrul studenţilor în cadrul univcrsitătii întrc spccializări şi
formc dc învăţărnîînt
lOORON
12.28. Taxelc dc şcolarizare conlorm cuantuniului stahilit dc Senat cu cc l puţin 30
dc zile înainte de data uoncursului de admiterc

4200 RON

pcntru pustul dc asistent

8() RON

50 RON

30 RON
pcntru poswl dc lcctor/eľ lucrări

12.29. Taxa pcntru susţinerea tczei de doctorat
12.30. Taxe înscrieri coiicursuri didacticc:
pentru postul de prcparator
—

—

—

-

l 20 R( )N

pen[ru potuI de contcrenţiar/protcsor
l 20 RON
Cadrele didactice Iitularc ale Universitătii ‘Petru Maior' bcneliciază de reduccrca cu 50%
a acestor taxe.

12.31. Eliberarca cerłi flcatului de compctcnţă lingvistică

Prezentul Regulanent a ls[ adoptat în şcdinţa Senatu]ui din data dc 28.09.2() I 2 şi
intră în vigoare începând cu anul universilar 2012—2013.
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.

I
2.
3.
4.
5.
6.
7

TebnoIoia constructiilor de maşini
Ininerie economică industriaiă
Inineria şi rotecţia rnedwlui în industrie
Mecatronică
Automatică şi inforniatică aplicată
Calculatoare
I neineria sistemeior electroenergetice

]
J

]

B, FACULTATEA DE STIINTE I LITERE

Limha şi Iiteratura engleză

SPECIALIZAREA
Informatică
Limba şi Iiterawra româiă

:
1.
3.

Limhi moderne aplicate
Isiorie

1

Relatii internaţionale şi tudii ewopene
Cnmunicure şi rclaţii puhlicc

4.
5.

6.
7.

Management

-

SPECIALIZAREA

Economia comerţului. turismului şi serviciilor
Contabilitate şi infonnalică de gestiuiie
Finanţe Bănci
Drept
Administratie j)uhlică

U

2.500
2.50()
2.500
2500
2.500
2.500
2.500

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

C. FAi 1JLTATFA DE STIINTF. FCONOI1ICF. .IITRIDICF. I ADMJNITRATIVF.

:j
I_.
2.
3.
4.
5.
6.

ProL
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2.
3
4.
5.

6.
7.

.

.

-

Manaementul sistemelor calitătii IFR
Sisteme automate de conducere a proceselor indutriaIe
N4anaeernenwl securitătii şi condiţiilor de asieurare a
sanatatii in munca
Graflcă şi desin industriat
ManaementuI sistemelor de enerie
Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator

inc,.wn,!

‚mí,len,1

nzosteraí

masterot

izaícra1

‚mi.vlcrut

‚na.vrć'rw

1ÎuIslć'rul

In(1,vlęrdl

Ţ

FACULTATEA 1)E ŞT[INTE Ş1 LITERE

SPECIALIZAREA

B.

:
.

Istoria literaturii şi sistemul criticii Iitemre
Elitele, cultura şi constructia europeană
Tehnoloei a 11) Iormiţiei
Studii an2lo—wuericane. Perspective interculturale
Siuclii Iiterare

.

-

SPECIALIZAREA

Mana2ementul afacerilor
‘1anarnentu1 resurselor umane
Consultanţă financiar contabilă
Contabilitate si audit
Gestiune financiar-bancară
Manaementu1 administratiei puhlice şi cariere puhlice
Instituţii judiciare si protesii iiherale

iflćisÍeflhí

nu,sreraí

‘nťlstcrw

i,,asíero!

;nuvtenżt

3.000
3.000
3.000

3.000
3.000
3.000

3.000
3.000
3.000
3.000
4.000

3.000
3000
3.000
3.000
3000
3.000
3.000

C. FACUIFATEA DË ŞTHNŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI AI)MINISTRATIVE

I
2.
3.
4.
5.

:
I
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1). 1)E1'ARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULU[ 1)1l)ACTIC

6

-

SPECIALIZARĽA

-

:_]
I

A, FACULTATEA DE ŞTIINTE SI LITERE

SPECIALIZAREA

—

I iiuba i Iiteratura ronni Liiiiha şi lileratura cnIcză
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Mamtemeni
Contabilitale şi informatică de estiune
Drcpl
Administraţie publică

SPECIALIZAREA

2.50()

2.500
2.500
2.500
2.500

[__

B, FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE, JURIDICE ŞI AI)MINISTRATIVE

[:
E

1.
2.
3.
4.

ProŁ

-

TAXELE

afcrcnte disciplinelor 1)epartanicntului pentru
Pregti rea Personal ului Didactic

în anul univcrsitar 2012-2013

NIVELUL J1
210/ discipIiní x7 disc.=

=

1.470 RON

1.170 RON

910 RON

PROGRAMUL I)E STUDII PSIHOPEDAGOGICE

NIVELUL 1

ÎNVĂŢĂMÂNT 1)E Z1

N'IONOSPECIALIZARE- 130 RON/ discipJiní x 7 disc.=

--

I)UBLĂ SPECIALIZARE -130 RONI diścipJinň x 9 disc.

ÎNVĂŢĂMÂNT 1)E Z1

l'roi.
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.

I Utiliatori hihliotccii univcrsităţii au acccs gratuit Ia scrviciilc biio[cci.
2. Sc pcrccp taxc doar pcntru activităţi carc prcsupun consumuri rnatcriulc sau costuri
prccu ni:
a) Elihcrarca pcrrnisclor:
• 5 R()N pcntru studcnti;

două

• 10 RON pcntru cudrclc didacticc i pcrsonalul auxi]iar;
• 15 RON pcntru utilizatori cxtcrni, iar vizarca anuaiă sc facc contra sumci dc I()
RON.
1,) Scrvicii dc avirarc prin 1
X)ş[ă sau împrumut intcrbihlio[ccur:
• sc pcrccpc contruvaloarca Laxctor po(aIc.

I () RON pcntru cadrclc diducticc şi pcrsonalul auxiliar:
15 RON pcntru utilizatori cxtcrni.

3. Sc pcrcep pcnałităţi 1)cĺt1u:
u) Elibcrarca unui nou pcrmis in locul cclui picrdut:
5 RON pcntru studcnţi:
•

•
•

h) Ncrcturnarca publicaţici împrumuatc sprc consultarc Ia sala dc Icctură:
0.50 RON/ ii în(ârzicrc şi suspcndarca drcptului dc împrurnut pciflru
•

săptămâni.

c) Ncrcspcctaica tcrrncnului dc înipinu:
050 RON/ui Ia carc sc adaugă plata unci sumc aplicatc gradual. până Ia 50. din
•

vaioarca dc invcntar a puhlicaţici, actualizată cu cocÇicicnlul dc inlIatic Ia zi.

d) I)istrugcrca. I)icrdcrca publ icaţiilor înpruinutatc:
• rccupct-arca ĺizică cu un cxcmplar idcnic sau prin achitarca valorii dc invcntar a
puhticatii Ior. actuulizată cu aplicarca coclicicntulw dc inflaţic la zi. Ia carc sc adaugă o sumă
cchivalcntă cu dc I -5 ori Iaţă dc prcţul astjjaIulat.

Prof.

2012—2013

-

Studenţi bugetari

210 RON/ Iună

t40 RON/ lună

120 RON/ lună

100 RON/ lună

80 RON/ lună

Studenţi bugetari

1/ 4 în

230 RON/ Iună

Studenţi cu taxă

—

—

bursieri ai Stalului
Român
orlani de amhi i părinţi
proveniti dtn case dc
copii sau plasarnent
1anii l ial
cu părin[i ca(lre

—

nr.

1I 2 în

60 RON/

didact ice

nr.

i00 RON/ lună

Nr. cămin

Căniinul
carneră

Căminul
canierfí

190 RON/ lună

*

iună

în

70 RON/ Iună

4

120 RON/ lună

OłJIA

Administratia căminului nr.

210 RON/ lună

taxele se achit Ia

4/ 4 în
nr.

Căminul nr. 4/
canieră

Căininul
cameră

Pentru amheÍe cărnine,

1'roł

