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TAXE DIVERSE REFERITOARE LA ȘCOLARITATE ȘI ALTE TAXE DIVERSE
Nr.
crt.
1

Felul taxei

7

Taxă înscriere admitere
Taxă de înscriere la Programul de formare
psihopedagogică în vederea certificării competențelor
pentru cariera didactică – studii postuniversitare (nu se
aplică studenților UAV)
Taxă de înscriere la programe de conversie și programe
postuniversitare
Taxă de înmatriculare în anul I, indiferent de programul și
nivelul de studii
Taxă de reînmatriculare
Taxă de înscriere la gradele didactice I și II pentru cadrele
didactice din învățământul preuniversitar
Taxă de susținere doctorat

8

Taxă de susținere examen de finalizare a studiilor

2

3
4
5
6

9
10
11
12

13
14

15

16

Eliberare duplicat după diplomă de licență, master etc. sau
certificat
Eliberare duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
Eliberare duplicat carnet student/legitimație student
Taxă arhivare pentru ridicare dosare
absolvenți/exmatriculați și diplome de absolvire, respectiv
acte în original existente în dosar (până în anul 2018
inclusiv)
Retragerea candidaților admiși pe locuri bugetate după
încheierea perioadei de retragere în urma afișării
rezultatelor finale la admitere
Certificate de competență lingvistică
Se aprobă taxa de examinare în vederea obținerii
certificatului de competență lingvistică pentru candidații
din țări UE și state terțe UE și SEE care solicită certificatul
de competență lingvistică în vederea înscrierii la studii în
limba engleză și/sau română: să fie în cuantum de
Taxa de școlarizare pentru la Programul de formare
psihopedagogică în vederea certificării competențelor
pentru profesia didactică pentru studenți

Cuantumul taxei
100 de lei
100 de lei

100 de lei
100 de lei
100 de lei
200 de lei
7000 de lei
500 de lei (studenţi U.A.V.); pentru specializările care
susţin examen de licenţă cu Comisii de la alte Universităţi,
taxa de licenţă va fi de 1000 de lei sau cea impusă de
acestea. Pentru studenţii altor universităţi care susţin
examen de licenţă la UAV taxele vor fi de 1000 de
lei/student sau vor fi stabilite prin protocoalele comune.
300 de lei
150 de lei
20 de lei
150 de lei pentru cei care se prezintă să-și ridice
documentele după trei ani de la tipărirea acestora/de la
data exmatriculării
Echivalentul anului I de studiu
100 de lei pentru angajați și studenți actuali ai UAV; 200
de lei pentru alții decât angajați și studenți actuali ai UAV

100 de Euro sau echivalentul în lei, la cursul zilei.

150 de lei/disciplină
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17

Taxă de multiplicare documente pentru solicitări de
informații conform Legii nr. 544/2001

18

Taxă Cod ISBN

19

Prelungire școlaritate

20

Pentru contractarea de credite suplimentare, inclusiv la
disciplinele opţionale şi facultative, pentru obţinerea de
credite restante ca urmare a prelungirii perioadei de
şcolarizare precum şi pentru examenele de diferenţă

21

Taxă procesare documente pentru transfer

22

Taxă eliberare situații școlare la cerere

23

Taxa de eliberare adeverințe pentru:

24

Taxă de eliberare set programe analitice/fișa disciplinei

25

Taxă de eliberare programă analitică/fișa disciplinei

26

Taxă prelungire studii universitare de doctorat
Taxă de procesare dosare studenți non-UE (excepție Anul
pregătitor de limba română)
Taxă de procesare dosare studenți UE sau cetățeni români
care au absolvit studiile în UE
Taxă pentru Teoria și practica în sporturile de iarnă / Schi/
anul I de studiu, semestrul I
Taxă pentru Aplicații practice, discipline sportive de apă /
anul I de studiu, semestrul al II-lea
Taxă reverificare lucrări finalizare studii în sistemul
antiplagiat

27
28
29
30
31

32

An pregătitor de limba română

5 lei/pagină A4
Suma de 200 de lei pentru acordarea ISBN tuturor
autorilor care tipăresc la tipografia Universității ”Aurel
Vlaicu” din Arad;
Suma de 1500 de lei pentru acordarea ISBN autorilor din
cadrul UAV care doresc să obțină ISBN de la Editura
UAV și să publice la alte tipografii.
Echivalentul taxei de şcolarizare pentru perioada solicitată
(1 semestru sau 2 semestre) + taxa pentru creditele de
diferenţă
35 de lei/credit
De la altă universitate la UAV: 100 de lei
De la UAV la altă universitate: 250 de lei
Între facultățile UAV: 100 de lei
50 de lei
În caz de pierdere a duplicatului diplomei sau duplicatului
foii matricole: 125 de lei
De autentificare a actelor de studii: 50 de lei
1000 de lei
50 de lei+20 de lei x nr. programe/fișe (nu se va
depăși suma de 1000 de lei)
Echivalentul unui an de studiu
450 de lei
100 de lei
600 de lei
300 de lei
50 de lei/verificare
Pentru studenții din state terțe UE;
În anul universitar 2020-2021, anul pregătitor de limba
română pentru studenții străini, non-UE, va avea o taxă
unică de 2200 de Euro/an pentru toți cursanții, indiferent
de domeniu.
Pentru studenții din Uniunea Europeană, Spațiul
Economic European și Confederația Elvețiană, precum
și pentru românii din diaspora și etnicii români care
doresc să învețe limba română 2500 de lei/an
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33

Pentru publicare articolelor în Revista ”Teologia” a
Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”

34

Cursuri canto/instrument - modul facultativ (durata: 6
semestre)

100 de lei/articol de către autori de la alte
instituții (care nu sunt cadre didactice în cadrul
Universității „Aurel Vlaicu” din Arad).
800 lei/an
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