SENAT
HOTĂRÂREA SENATULUI UAD Cluj – Napoca nr. 30 din 25. 06. 2020
Senatul UAD aprobă cu unanimitate de voturi taxele pentru anul universitar
2020-2021

Tipul taxelor
Înscrierea la concursul de admitere - nivel licenţă
Înscrierea la concursul de admitere - nivel master
Înscrierea la concursul de admitere - nivel doctorat
Înscrierea personalului UAD la concursul de
admitere - nivel doctorat
Înmatricularea studenţilor (licență / master /
doctorat)
Înmatricularea studenţilor în caz de mobilitate
definitivă de la o altă universitate:
Reînmatricularea studenților
Taxă de şcolarizare / an universitar - nivel licență
Taxă de şcolarizare /an universitar / programul de
studii Istoria și teoria artei - nivel licență
Taxă de şcolarizare / an universitar - nivel master

Tarif
200,00 lei
200,00 lei
350,00 lei
- lei
130,00 lei
400,00 lei
400,00 lei
4.000,00 lei
2.600,00 lei
4.800,00 lei

Taxă de şcolarizare / an universitar / programul de
studii Practici curatoriale contemporane - nivel
master

3.100,00 lei

Taxă de şcolarizare - nivel doctorat (și / an de
prelungire)

7.300,00 lei

DSPP - Modulul pedagogic, nivelul I (pentru
studenţii cu taxă , nivel licență)

500 lei/an

DSPP - Modul pedagogic, nivel II (pentru studenţii
cu taxă , nivel master)

750 lei/an

DSPP - Modulul pedagogic pentru absolvenți cu
diplomă de licență / master - nivel I
DSPP - Modulul pedagogic pentru absolvenți cu
diplomă de licență / master - nivel II
Întârzieri la plata taxelor de şcolarizare
Taxă pentru susţinerea tezei de doctorat (doar
pentru studentul doctorand înmatriculat la taxă)

1.500 lei
1.500 lei
0,2%/zi întârziere
5.900,00
lei

Taxă pentru înscrierea la examenul de licență a
absolvenţilor UAD care au beneficiat de două
prezentări gratuite şi a absolvenţilor altor instituţii
de învăţământ superior care susţin examenele de
finalizarea a studiilor universitare de licenţă la
UAD
Taxă de înscriere la examenul de selecţie pentru
absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior
particular (cf. LG 60/2000)
Taxă / fiecare probă a examenului de selecţie
pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ
superior (cf. LG 60/2000)
Taxă pentru eliberarea actelor de studii ale
absolvenţilor UAD care au aprobare pentru
finalizarea studiilor la alte instituţii de învăţământ
superior, precum și absolvenții altor universități
care au susțin examenul de finalizare a studiilor la
UAD
Disciplină nepromovată - Nivel licenţă
Disciplină nepromovată - Programul de studii
Istoria și teoria artei - nivel licență
Disciplină nepromovată - Nivel master
Disciplină nepromovată - Programul de studii
Practici curatoriale contemporane - nivel master
Examen de diferenţă (inclusiv pentru DSPP)
Reexaminarea în sesiune specială pentru anul III
licență / II master și măriri de notă
Traducerea în limba engleză a
actelor/adeverințelor de studii eliberate de UAD
Traducerea în limba engleză a actelor /
adeverințelor de studii eliberate de UAD pentru
personalul UAD
Taxă percepută solicitantului pentru atestări bazate
pe documente din arhiva UAD - foaie matricolă
solicitată de absolvenţi din promoții anterioare
anului 2008
Taxă percepută solicitantului pentru atestări bazate
pe documente din arhiva UAD - situație școlară
Taxă percepută solicitantului pentru atestări bazate
pe documente din arhiva UAD - documente (tip de
bursă, tip de finanțare etc.)

840,00 lei

370,00 lei

470,00 lei

630,00 lei

67 lei/credit
43 lei/credit
80 lei/credit
52 lei/credit
tarif unitar X numărul de
credite alocat disciplinei
235 lei/examen
30 lei/pag.
gratuit

320,00 lei

70,00 lei
70,00 lei

Taxă percepută solicitantului pentru atestări bazate
pe documente din arhiva UAD - adeverinţă de
vechime pentru o perioadă de 5 ani (inclusiv
adeverinţele de vechime solicitate)

10,00 lei

Taxă percepută solicitantului pentru atestări bazate
pe documente din arhiva UAD - adeverinţă de
salarizare pentru o perioadă de 5 ani

65,00 lei

Eliberare duplicat - carnet de student
Eliberare duplicat - legitimaţie de student
Eliberare duplicat - certificate definitivat, gradul I
şi II, modul pedagogic
Eliberare duplicat - certificate de competenţă
lingvistică
Eliberare duplicat - diplomă de studiu
Eliberare duplicat - situație școlară
Eliberare duplicat - supliment de diplomă
Eliberare duplicat - permis bibliotecă
Aprobarea mobilității definitive, inclusiv
eliberarea documentelor aferente - către alte
instituţii
Aprobarea mobilității definitive, inclusiv
eliberarea documentelor aferente - în cadrul UAD
de la o facultate la alta

70,00 lei
45,00 lei
170,00 lei
60,00 lei
340,00 lei
170,00 lei
115,00 lei
15,00 lei
925,00 lei

235,00 lei

Aprobarea mobilității definitive, inclusiv
eliberarea documentelor aferente - de la un
program de studiu la altul

235,00 lei

Aprobarea transferului doctoranzilor (excepţie: caz
de deces al conducătorului ştiinţific) de la alte
instituţii la UAD

600,00 lei

Aprobarea transferului doctoranzilor (excepţie: caz
de deces al conducătorului ştiinţific) de la UAD la
alte instituţii

2.400,00 lei

Activitate didactică neinclusă în planul de
învăţământ solicitată de student şi aprobată de
Consiliul Facultăţii - o oră de curs sau seminar

30,00 lei

Activitate didactică neinclusă în planul de
învăţământ solicitată de student şi aprobată de
Consiliul Facultăţii - o oră de laborator

35,00 lei

Programe analitice eliberate la cerere

420,00 lei

Testarea şi eliberarea de certificate privind
competenţa lingvistică pentru studenţii UAD
Testarea şi eliberarea de certificate privind
competenţa lingvistică pentru personalul UAD
Testarea şi eliberarea de certificate privind
competenţa lingvistică pentru externi UAD
Taxă procesare colocviu de admitere la grad
didactic I (toate etapele cumulate pe parcursul
celor doi ani)
Taxă acordare grad didactic I pe baza titlului
științific de doctor
Taxă procesare examen grad didactic II

75,00 lei
gratuit
180,00 lei
400,00 lei
400,00 lei
200,00 lei

Taxă depozitare diplome de
licenţă/absolvire/master/certificate
DSPP/certificate grade didactice şi definitivat
neridicate de către absolvenţi în termen de un an
de la începerea procedurii de eliberare a acestora

60 lei/an

Depozitarea dosarelor ( de admitere,
absolvenţilor/exmatriculaților/celor retrași de la
studii) peste 12 luni calendaristice

60 lei/an

Depozitarea dosarelor ( de admitere,
absolvenţilor/exmatriculaților/celor retrași de la
studii) peste 5 ani

300,00 lei

Emitere legitimaţie bibliotecă pentru absolvenţii
UAD şi pentru persoanele externe

20 lei/an

Penalizare pentru nerestituirea la termen a
volumelor/revistelor împrumutate de la Biblioteca
UAD (se va percepe din a 15-a zi de la
împrumutarea volumului)

1 leu/zi

Copiere documente - pag. A4
Copiere documente - pag. A3

50 bani
1 leu

Eliberarea în regim de urgenţă a
actelor/documentelor solicitate (maxim 2 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii)

tarif dublu

Taxă - regie cămin student subvenție dublă - cămin
str. Albac

150 lei/lună/persoană

Taxă - regie cămin student subvenție simplă cămin str. Albac

200 lei/lună/persoană

Taxă - regie cămin student fără subvenție , cămin
Albac

300 lei/lună/persoană

Taxă - regie cămin student subvenție dublă, camin
Vaida Voievod

200 lei/lună/persoană

Taxă - regie cămin student subvenție simplă,
camin Vaida Voievod

260 lei/lună/persoană

Taxă - regie cămin student fără subvenție, camin
Vaida Voievod

450 lei/lună/persoană

Taxă - regie cămin pentru studenții ERASMUS +
incoming

500 lei/lună/persoană

Taxă - cazări ocazionale, pat în cameră dublă, în
perioada 01.10.2019-15.07.2020

60 lei/noapte/persoană

Taxă - cazări ocazionale, cameră dublă, în
perioada 01.10.2019-15.07.2020
Taxă - cazări ocazionale, pat în cameră dublă, pe o
durată de minim o lună
Taxă - cazări ocazionale, cameră dublă pe durata
de minim o lună
Taxă - cazări ocazionale, conform Ordinului
3111/2018,
Taxă - cazări ocazionale în perioada 16.07.-30.09.
Taxă închiriere șevalete
Taxă închiriere scaune
Taxă închiriere Sala Mare, Casa Matei Corvin
Taxă închiriere Galerie, Casa Matei Corvin
Taxă închiriere Sală Seminar, Casa Matei Corvin
Taxă cazare în Casa de Creație Beliș, vila B
Taxă cazare în Casa de Creație Beliș, vila B pentru copiii cu vârsta sub 12 ani
Taxă cazare în Casa de Creație Beliș, vila B pentru desfășurare de activități didactice
Taxă vizitare expoziție Casa Matei - adulți
Taxă vizitare expoziție Casa Matei - pensionari
Taxă vizitare expoziție Casa Matei - preșcolari,
elevi, studenți, cadre didactice

120 lei/noapte/persoană
650 lei/lună/pat/persoană
1300 lei/lună/persoană
25 lei/zi/participant
80 lei/noapte/persoană
5 lei/șevalet/zi
5 lei/scaun/zi
1700 lei/zi
1100 lei/zi
450 lei/zi
60 lei/pers/zi
gratuit
gratuit
10 lei/pers
5 lei/pers
gratuit

