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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 262 din data 29.10.2018
cu privire la aprobarea reviziei taxelor percepute de Universitatea din Pitești
în anul universitar 2018-2019

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 29.10.2018,

Hotărăşte:
Art. 1 Aprobarea reviziei taxelor percepute de Universitatea din Pitești în anul universitar 2018-2019,
ca urmare a actualizării taxelor pentru evaluarea lingvistică în vederea obținerii Atestatului
LOGOS, (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

CONSILIER JURIDIC,
Elena MATEESCU

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

SECRETAR EXECUTIV,
Laura MINCĂ

Anexa 2

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de licenţă
valabile în anul universitar 2018 - 2019
(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ............... și în ședința de Senat din data de ...............)
Nr.
crt.

Facultatea

1.
Facultatea de
Ştiinţe,
Educație fizică
și Informatică
35-0-01

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
2.
35-0-02
Facultatea de
Electronică,
3. Comunicaţii şi
Calculatoare
35-0-03

Domeniul pentru studii
universitare de licenţă
Chimie
Chimie
Psihologie
Ingineria mediului
Biologie
Ştiinţa mediului
Horticultură
Sănătate
Kinetoterapie
Inginerie electrică
Matematică
Informatică
Informatică
Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică şi sport
Ingineria autovehiculelor
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Ingineria transporturilor
Inginerie electronică şi
telecomunicaţii
Calculatoare şi tehnologia
informaţiei
Inginerie electrică
Finanţe
Management

Forma de
Programul de studii
învăţământ
ZI / 3 ani Chimie
ZI / 3 ani Chimie medicală
ZI / 3 ani Terapie ocupaţională
ZI / 4 ani Ingineria mediului
ZI / 3 ani Biologie
ZI / 3 ani Ecologie şi protecţia mediului
ZI / 4 ani Horticultură
ZI / 4 ani Asistenţă medicală generală
ZI / 3 ani Kinetoterapie şi motricitate specială
ZI / 4 ani Energetică și tehnologii nucleare
ZI / 3 ani Matematică
ZI / 3 ani Informatică
ZI / 3 ani Informatică (la Râmnicu Vâlcea)
ZI / 3 ani Sport şi performanţă motrică
ZI / 3 ani Educaţie fizică şi sportivă
ZI / 4 ani Autovehicule rutiere
ZI / 4 ani Tehnologia construcţiilor de maşini
ZI / 4 ani Inginerie economică şi industrială
ZI / 4 ani Ingineria transporturilor şi a traficului
Electronică aplicată
ZI / 4 ani
Reţele şi software de telecomunicaţii
ZI / 4 ani Calculatoare

ZI / 4 ani Electromecanică
ZI / 3 ani Finanţe şi bănci
Zi-FR/ 3 ani Management
Zi-FR/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Facultatea de
Administrarea afacerilor
Zi/ 3 ani Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Rm.Vl.)
Ştiinţe
ZI / 3 ani Administrarea afacerilor
Economice și
4.
Drept
Marketing
ZI / 3 ani Marketing
Contabilitate
Zi-FR/ 3 ani Contabilitate şi informatică de gestiune
35-0-04
Economie şi afaceri internaţionale ZI / 3 ani Economie şi afaceri internaţionale
Drept
Zi-FR/ 4 ani Drept
Ştiinţe administrative
Zi-FR/ 3 ani Administraţie publică
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la C-lung)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la
Ştiinţe ale educaţiei
ZI / 3 ani
Alexandria)
Facultatea de
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Rm.Vl.)
Ştiinţe ale
ZI / 3 ani Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)
Educaţiei,
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat
Științe sociale
Ştiinţe administrative
și Psihologie
ZI / 3 ani Asistenţă managerială şi secretariat (la Rm.Vâlcea)
ți străini – an pregătitorZI / 1 an Licență/ master / doctorand
Studen
5.
35-0-05
limba română
Postliceal / liceal
Asistenţă socială
ZI / 3 ani Asistenţă socială
Psihologie
ZI / 3 ani Psihologie
Ştiinţe ale comunicării
ZI / 3 ani Jurnalism
ZI / 3 ani Teologie ortodoxă asistenţă socială
Teologie ortodoxă asistenţă socială (taxa adiţională pentru
Teologie
ZI / 3 ani studenții care frecventează la cerere disciplinele
facultative cu specific teologic)
Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
ZI / 3 ani
(franceză, engleză)
Facultatea de
ZI / 3 ani Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză
Teologie, Limbă si literatură
Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză (la
ZI / 3 ani
6. Litere, Istorie și
Rm. Vâlcea)
Arte
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă:
35-0-06
ZI / 3 ani
Franceză / Spaniolă / Germană
Limbi moderne aplicate
ZI / 3 ani Limbi moderne aplicate
Istorie
ZI / 3 ani Istorie
Arte vizuale
ZI / 3 ani Artă sacră
Muzică
ZI / 3 ani Muzică
Teatru și Artele spectacolului
ZI / 3 ani Artele spectacolului (Actorie)

Taxa anuală (lei)
2018-2019
3200
3200
3200
3700
3200
3200
3200
4500
3200
3700
3200
3200
3200
3200
3200
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3200
3200 ZI / FR 2900
3200 ZI / FR 2900
3200
3200
3200 ZI / FR 2900
3200
3200 ZI / FR 2900
3200 ZI
3200
3200
3200
3200
3200
220 euro/lună
180 euro/lună
3200
3200
3200
3200
1100
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
5300

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de masterat
valabile în anul universitar 2018 - 2019
(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................ și în ședința de Senat din data de ...............)
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de studii
universitare de
masterat

Programul de studii

Biologie medicală
Conservarea şi protecţia naturii
Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură)
Ştiinţa mediului
Monitorizare și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile:
Horticultură, Biologie)
Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința
Horticultură
mediului)
Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu
Chimie
domeniile: Biologie, Fizică)
Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare
Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul
Ingineria mediului
Știința mediului)
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Activităţi motrice extracurriculare şi curriculare
Performanţă în sport
Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice
Sport, turism şi activităţi de timp liber
Organizare şi conducere în sport
Comunicare – Jurnalism sportiv
Tehnici avansate pentru prelucrare a informaţiei (în limba engleză)
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (Advanced
Informatică
Techniques for Information Proccesing)
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software
Matematică aplicată
Matematică
Matematică didactică
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (lb.engleză)
Ingineria autovehiculelor
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Inginerie industrială
Biologie

Facultatea de
Ştiinţe,
Educație fizică
1
și Informatică
35-0-01

2

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
35-0-02

Ştiinţa şi tehnologia materialelor (română-franceză)
Inginerie şi management Managementul logisticii
Ingineria transporturilor Transporturi şi siguranţă rutieră
Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice
Inginerie electrică
Sisteme de conversie a energiei

Facultatea de
Electronică,
3 Comunicaţii şi
Calculatoare Inginerie electronic şi
telecomunicaţii
35-0-03

4

Electronica surselor autonome de energie electrică

Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
Contabilitate managerială şi audit contabil
Contabilitate
Management contabil şi informatică de gestiune
Economie şi finanţe europene
Finanţe
Sisteme bancare europene
Facultatea de
Management financiar-bancar și în asigurări
Ştiinţe
Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării
Economice și
Managementul strategic al resurselor umane
Drept
Management
Management strategic și dezvoltarea afacerilor (în limba engleză Strategic management and bussines development)
35-0-04
Asistenţa juridică a întreprinderii
Cariere juridice
Drept
Instituţii juridice europene şi internaţionale
Dreptul contenciosului
Ştiinţe administrative
Administraţie publică în contextul integrării europene

Taxa anuală (lei)
2018-2019
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

Nr.
crt.

Domeniul de studii
universitare de
masterat

Facultatea

5. Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale
Educaţiei,
Științe sociale
și Psihologie Sociologie
35-0-05
Psihologie
Ştiinţe ale comunicării
6.
Teologie

Facultatea de
Teologie,
Litere, Istorie și
Arte
35-0-06
Filologie

Programul de studii

Taxa anuală (lei)
2018-2019

Didactica limbilor străine
Consiliere educațională
Educaţie timpurie (Pitești, Alexandria, Rm. Vâlcea)
Management educaţional (Pitești, Slatina)
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

3200
3200
3200
-

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

3200

Consiliere în asistenţa socială

3200

Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie

3200

Comunicare organizaţională

3200

Apologetică şi duhovnicie

3200

Consiliere spirituală

3200

Ecumenism în noul context european

3200

Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual

3200

Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească

3200

Restaurarea icoanei, a picturii muraleşi de şevalet

3200

Limbi moderne şi comunicare internaţională

3200

Literatura română modernă şi contemporană

3200

Structura limbii române actuale

3200

Traductologie - Limbaengleză

3200

Traductologie – Limba franceză

3200

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române

3200

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române (la Rm. Vâlcea)

3200

Limbă, cultură şi identitate în Europa

3200

Limbaje specializate și traducere asistată de calculator

3200

Istorie

Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX)

3200

Muzică

Educaţie muzicală contemporană

3200

Taxe de şcolarizare pentru programele de conversie profesională
valabile în anul universitar 2018 - 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................. și în ședința de Senat din data de ..............)
Nr.
crt.

1

2

3

Domeniul de studii universitare
Programul de studii
de licență
Biologie
Biologie
Matematică (3 semestre)
Facultatea de Ştiinţe,
Matematică
Matematică (4 semestre)
Educație fizică și
35-0-01
Informatică
Informatică (3 semestre)
Informatică
Informatică (4 semestre)
Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică şi sportivă
Limba si literatura romana
Limbă și Literatură
Limba si literatura engleza
Facultatea de Teologie,
35-0-06
Litere, Istorie și Arte
Limba si literatura franceza.
Muzică
Educaţie muzicală instrumentală
Psihologie
Psihologie
Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Științe sociale 35-0-05
Pedagogia învăţământului primar şi
Științe ale Educației
și Psihologie
preşcolar
Facultatea

Taxa anuală (lei)
2018-2019
3200
1300 / sem.
1300 / sem.
1400 / sem.
1400 / sem.
3400
3200
3200
3200
3200
3200
3300

Taxe de şcolarizare pentru programele universitare de doctorat
valabile în anul universitar 2018 – 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de .............. și în ședința de Senat din data de .................)
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Taxă anuală
(lei)
2018-2019
100
100
5000

Denumirea taxei

Taxă de înscriere concurs admitere
Taxă de înmatriculare în anul I
Taxă școlarizare în cadrul Școlilor doctorale : Filologie, Biologie, Informatică, Matematică,
Taxă de școlarizare în cadrul Școlilor doctorale Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică și
6000
Interdisciplinară
Taxă școlarizare în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
6500
Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică și sport
4000
Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
4000
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi
4000
sport
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale
4000
Taxă susținere teza de doctorat absolvent buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie,
5000
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie,
5000
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin buget în cadrul Școlilor doctorale Filologie,
5000
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Filologie,
5000
Biologie, Informatică, Matematică, Interdisciplinară
Taxă susținere teză de doctorat absolvent străin cu taxă în cadrul Școlilor doctorale Ingineria
1200 euro
autovehiculelor, Inginerie mecanică
Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul Școlilor doctorale Educaţie fizică şi sport, Filologie, 80% din taxa de
Informatică, Matematică, Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
studiu anuală
40% din taxa de
Taxă an de prelungire studii doctorale în cadrul Școlii doctorale Biologie
studiu anuală
Taxă an de grație în cadrul Școlii doctorale Educaţie fizică şi sport
1000
Taxă an de amânare susținere teză de doctorat
500
Taxă an de grație în cadrul Școlilor doctorale Filologie, Biologie, Informatică, Matematică, Ingineria
500
autovehiculelor, Inginerie mecanică, Interdisciplinară
Taxă abilitare cadre didactice și/ sau de cercetare provenite de la alte instituții din țară
6000

Taxe de şcolarizare pentru programele din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar valabile
în anul universitar 2018 - 2019
(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................ și în ședința de Senat din data de ..............)
Taxa de admitere 100 lei
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Domeniul de studii
Sănătate și asistență
pedagogică
Informatică
Comerț
Economie

Turism și alimentație
Producție media

Forma de
învăţământ
ZI/3 ani
ZI/3 ani
ZI/2 ani
ZI/1,5 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/2 ani
ZI/1,5 ani
ZI/1,5 ani
ZI/2 ani

Programul de studii
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
Analist programator
Tehnician echipamente de calcul
Agent comercial
Asistent de gestiune
Funcționar bancar
Agent fiscal
Agent de turism-ghid
Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație
Asistent manager unități hoteliere
Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
Cameraman- fotoreporter

Taxa
anuală (lei)
2018-2019
2500
2500
2200
2000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2000
2000
2200

Taxe de şcolarizare pentru programele de studii psihopedagogice Nivel I și Nivel II
valabile în anul universitar 2018 - 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de .............. și în ședința de Senat din data de .............)
TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică – MONOSPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
Valoarea taxei / tranșă
Denumirea taxei
1.
Transa I, sem. I, anul I
300 lei
2.
Transa II, sem. II, anul I
300 lei
3.
Transa III, sem. I, anul II
300 lei
4.
Transa IV, sem. II, anul II
300 lei
5.
Transa V, sem. I, anul III
200 lei
6.
Transa VI, sem. II, anul III
200 lei
TOTAL
1600 lei
TAXE pentru STUDENȚII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de
certificare pentru profesia didactică - DUBLA SPECIALIZARE, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
Valoarea taxei / tranșă
Denumirea taxei
1.
Transa I, sem. I, anul I
300 lei
2.
Transa II, sem. II, anul I
300 lei
3.
Transa III, sem. I, anul II
300 lei
4.
Transa IV, sem. II, anul II
300 lei
5.
Transa V, sem. I, anul III
300 lei
6.
Transa VI, sem. II, anul III
300 lei
TOTAL
1800 lei
TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - MONOSPECIALIZARE,
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
Valoarea taxei / tranșă
Denumirea taxei
1.
Taxa înscriere
100 lei
2.
Taxa înmatriculare
100 lei
3.
Transa I
800 lei
4.
Transa II
800 lei
TOTAL
1800 lei
TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică – DUBLĂ SPECIALIZARE,
ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
Valoarea taxei / tranșă
Denumirea taxei
1.
Taxa înscriere
100 lei
2.
Taxa înmatriculare
100 lei
3.
Transa I
900 lei
4.
Transa II
900 lei
TOTAL
2000lei
TAXE pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL II
(aprofundare) pentru profesia didactică, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
Valoarea taxei / tranșă
Denumirea taxei
1.
Transa I, sem. I, anul I
400 lei
2.
Transa II, sem. II, anul I
400 lei
3.
Transa III, sem. I, anul II
300 lei
4.
Transa IV, sem. II, anul II
300 lei
TOTAL
1400 lei
TAXE pentru ABSOLVENŢII DE STUDII UNIVERSITARE care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de
extensie pentru NIVELUL II (aprofundare) pentru profesia didactică ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr. crt.
Valoarea taxei / tranșă
Denumirea taxei
1.
Taxa înscriere
100 lei
2.
Taxa înmatriculare
100 lei
3.
Transa I
700 lei
4.
Transa II
700 lei
TOTAL
1600 lei

TARIFE PENTRU CĂMINE ȘI CANTINĂ
valabile în anul universitar 2018 – 2019

(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ............... și în ședința de Senat din data de ............. ...)
1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor școlare
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Categorie beneficiar

Chirie loc/lună

Contravaloare
utilităț i/loc/lună*

TOTAL

60

80

140

120

80

200

0

0

0

0

80

80

120

80

200

220

80

300

-

-

60

-

-

20

-

-

200

-

-

300

-

-

-

-

- Studenți români bugetați
- Studenți din țările UE, SEE bugetați
- Studenți români cu taxă
- Studenți din țările UE, SEE cu taxă
- Studenți români orfani de ambii părinți
- tudenți proveniți din casele de copii ori
plasament familial
- Studenți străini bursieri ai statului român
(an pregătitor limba română)
- Studenți bugetați cu părinți cadre didactice
- Studenți străini bursieri ai statului român
Studenți străini în baza acordurilor
interuniversitare interdepartamentale,
programe mobilități (Erasmus, Erasmus +)
Studenți străini necomunitari, pe cont
propriu valutar
Taxă de rezervare loc în cămin pentru
anul universitar 2018-2019 (se scade din
taxa de cazare a lunii octombrie)
Taxă de rezervare loc în cameră / magazie,
pe perioada vacanței, pentru ocuparea cu
bagaje

2. Tarife cazare cadre didactice
Cazare permanentă în cameră cu mai multe
1.
locuri – cadre didactice
Cazare cu rezervare permanentă – cadre
2.
didactice navetiste
Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre
3.
didactice navetiste
Cazare cadre didactice din sistem, din afara
4.
universității

45 lei / zi /
persoană
60 lei / zi /
persoană

3. Tarife cazări ocazionale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorie beneficiar
Cazare candidați concurs admitere
Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere
Cazare perioada de practică
Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara
universității
Cazare pentru studenți pe perioada vacanței de vară
Cazare cameră protocol cu două locuri

TOTAL
40 lei / zi / persoană / loc cazare
30 lei / zi / persoană / loc cazare
Cazare standard conf. elementelor de
la pct. 1 (proporțional cu zilele de practică)
30 lei / zi / persoană / loc cazare
250 lei / lună / persoană / loc cazare
700 lei / lună / cameră

* Energia electrică este contorizată la nivelul fiecărei camere. Consumul până în 60 kw/lună/ cameră este inclus în tariful de cazare, peste această valoare,
contravaloarea consumului suplimentar se achită separat.

4. Preț meniu cantină
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tip meniu
Cartelă preplătită 20 mese/lună
Meniul zilei
A la carte
Cazare cămin studențesc cu demipensiune

PREȚ
200 lei (10 lei/masă)
12 lei/masă
Conform listă prețuri
Tarif cămin + Valoare cartelă – 30 lei(trei mese
gratuite/lună)

ALTE TAXE
valabile în anul universitar 2018 – 2019
(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ................. și în ședința de Senat din data de ..............)
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1 Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I
2 Taxă an de graţie (an refacere)
Prima reînmatriculare
3 A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare
4 Examen de diferenta şi examene creditate
5

Pentru refacere an terminal, în cazul în care nu mai poate beneficia de an de grație și mai are
de promovat maxim 20 p.c.

6 Refacerea lucrarilor de laborator (2h)
7 Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din Piteşti
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de la o facultate la
8
alta facultate din Universitate sau de la o formă de învăţământ la alta
9 Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi
10 Eliberare copii acte din arhivă
11 Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”)
12 Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă” de la specializări
13
acreditate
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
14 care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru studenții din alte universitați care se înscriu
individual.
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
15 care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de un an de la
absolvire
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
16 care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de doi ani de la
absolvire
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la specializări acreditate
17 care au absolvit și nu au susținut examenul de finalizare studii în termen de trei ani de la
absolvire
18 Duplicat diploma / certificat
19 Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
20 Duplicat adeverință de finalizare a studiilor
21 Duplicat carnet de student
22 Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor universităţi
23 Taxă eliberare programe analitice
24 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I
25 Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II
Taxă de logistică pentru absolvenții universitaților cu programe autorizate să funcționeze
26
provizoriu
27 Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei
28 Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă
Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim doi ani de la
29
susţinerea examenului de finalizare
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de absolvire a programului
30
de formare psihopedagogică Nivelul I
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru certificatul de absolvire a programului
31
de formare psihopedagogică Nivelul II
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă aferentă certificatului
32
de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul I
Taxa pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate pentru foaia matricolă aferentă certificatului
33
de absolvire a programului de formare psihopedagogică Nivelul II
Taxă efectuare stagiu depractică pedagogică(cf. Ordinului MEN nr. 3619/26.04.2018) Algoritm
34 de calcul: valoare taxă disciplină=valoare taxă punct de creditxnumăr de credite alocate
disciplinei

Valoarea taxei (lei)
2018-2019
100/100
200 înscriere şi
40 pt. fiecare p.c.
nepromovat
250
500
750
100
taxă de reînmatriculare
cf.pct. 3 şi 40 lei pentru
fiecare p.c. nepromovat
50
150
150
250
15/pagina
300
600
300
1500

400

700

1000
500
200
200
100
100
300/an universitar
350
200
Minim 500
100
100
300
200
200
200
200
160

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS
valabile în anul universitar 2018 – 2019
(aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de ............. și în ședința de Senat din data de ...............)
Taxe evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea taxei
Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru studenții Universității din Pitești
Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru studenții altor universități
Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru cadrele didactice din Universitatea din Pitești
Taxă evaluare lingvistică în vederea obținerii Atestatului LOGOS
pentru solicitanți externi

Valoarea taxei
70 lei
100 lei
120 lei
200 lei

