
                          ANUNŢ 
 
VĂ COMUNICĂM MAI JOS TRAN ŞELE LA TAXELE DE 
ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019: 
 
PENTRU ANUL I studii universitare de licenţă 
 
Conform contractului de studii : 
“4.1. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 este de 3800 lei. 
 4.2. Taxa de şcolarizare se va achita în 3 (trei) tranşe, după cum urmează: 

a). tranşa a I-a, în cuantum de 760 lei, cu termen de plată până cel târziu la data 30  
iulie 2018 (care reprezintă taxă confirmare loc și care nu se restituie în cazul în care studentul 
renunță la locul ocupat); 
 b). tranşa a II-a, în cuantum de 1440 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 
12 octombrie 2018; 
 c). tranşa a III-a, în cuantum de 1600 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 
22 februarie 2019; 
 4.4.   Taxa de modul  psihopedagogic (DSPP), nivel I în cuantum de 480 lei (aliniat valabil 
doar pentru cei care optează la acest modul) : 

- transa  I   în cuantum de 280 lei  se va achita până la data de 12 octombrie 2018; 
-  transa a II-a în cuantum de 200 lei se va achita până la data de 22 februarie 2019 ” 
 
PENTRU ISTORIA ARTEI 
“4.1. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019 este de 2450 lei. 
 4.2. Taxa de şcolarizare se va achita în 3 (trei) tranşe, după cum urmează: 

a). tranşa a I-a, în cuantum de 490 lei, cu termen de plată până cel târziu la data 30  
iulie 2018 (care reprezintă taxă confirmare loc și care nu se restituie în cazul în care studentul 
renunță la locul ocupat); 
 b). tranşa a II-a, în cuantum de 910 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 12 
octombrie 2018; 
 c). tranşa a III-a, în cuantum de 1050 lei, cu termen de plată până cel târziu la data de 
22 februarie 2019;  

4.4.   Taxa de modul  psihopedagogic (DSPP), nivel I în cuantum de 480 lei (aliniat valabil 
doar pentru cei care optează la acest modul) : 

- transa  I   în cuantum de 280 lei  se va achita până la data de 12 octombrie 2018; 
-  transa a II-a în cuantum de 200 lei se va achita până la data de 22 februarie 2019.” 
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