UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE CONSTANȚA
TAXE DE ȘCOLARIZARE
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
A.TAXE DE ȘCOLARIZARE STABILITE ÎN LEI
I.Taxe pentru studii de licență
1.

Taxe de înscriere la admitere

110 lei

Taxe de școlarizare
Nr.
crt.

1.

Facultatea

Programe de studii universitare
de licență

Facultatea de Științe
Juridice și Științe
Economice Constanța

Drept
Management
Programe de studii universitare
de master
Științe Penale
Dialog Social și Comunicarea în
Relațiile de Muncă
Contabilitate, expertiză și audit
Management organizațional și
antreprenoriat
Managementul financiarcontabil și auditul afacerilor

Facultatea de Litere
București

Anul pregătitor de învățare a
limbii române pentru cetățeni ai
statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând
Spațiului Economic European și
ai Confederației Europene

Taxă anuală de școalrizare
(lei)
IF
IFR
2600
2600
2600
IF

IFR

3000

-

3000

-

3000

-

3000

-

3000

-

2600

-

II.Taxe pentru programul de pregătire psiho-pedagogică în vederea certificării profesiei
didactice
1. Pe parcursul studiilor de licenţă:
- taxă pentru fiecare disciplină din programul de studiu;
IF – 275 lei
-taxă pentru examenul de absolvire nivel I (inițial).
275 lei
2. Activităţi comasate cu statut de studii postuniversitare:
- taxă pentru fiecare disciplină din programul de studiu;
IF – 275 lei
-taxă pentru examenul de absolvire nivel II (de aprofundare).
275 lei
III.Taxe pentru activități didactice suplimentare:
1. Taxă pentru refacerea lucrării practice de laborator (2 ore)
2. Taxă pentru susținerea examenelor/colocviilor restante din anul

100 lei/lucrare
100 lei/examen

3.
4.
5.
6.

sau anii de studiu anteriori, inclusiv colocviile la practică
neefectuate în sesiunile stabilite prin structura anului universitar
Taxă pentru susținerea examenelor/colocviilor nepromovate din
semestrele I-IV (master)
Taxă pentru susținerea examenelor de diferență
Taxă pentru examenul de mărire a notei
Taxă pentru examen de limbă străină, pentru studenții care nu au
susținut probă la limba străină la bacalaureat

IV.Taxe pentru cursuri în regim facultativ
1. Taxă pentru cursuri în regim facultativ la programele universitare
de licență: Drept, Management
2. Taxă pentru cursuri de limbi străine, în regim facultativ

100 lei/examen
100 lei/examen
100 lei/examen
100 lei/examen

250 lei/semestru
275 lei/semestru

V.Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor
1.

Taxă licență/diplomă – 1520 lei din care:

2.

Taxă disertație (toate domeniile, cu excepția domeniului
Arhitectură)

Proba 1
Proba 2

VI.Taxe pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii
1. Duplicat – diplomă de licență/master/certificat de DPPD/certificat
de atestare a competențelor profesionale
2. Duplicat – situație școlară/foaie matricolă/supliment la diplomă
3. Duplicat – adeverință de finalizare studii
4. Duplicat –carnet de student

600 lei
920 lei

1.520 lei

145 lei
75 lei
75 lei
35 lei

VII.Alte taxe
1. Eliberare, la cerere, a programelor analitice (în limba română),
500 lei
însoțite de adeverință de autentificare
2.
Taxe de școlarizare pentru programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă:
a.Programe cu durata de 40 de ore
400 lei
b. Programe cu durata de 90 de ore
800 lei
c. Programe cu durata de 180 de ore
1.400 lei
3. Taxe de arhivare:
a.pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă între 2
100 lei
– 10 ani de la data susținerii examenului de finalizare a studiilor
b.pentru actele de studii neridicate, cu o vechime mai mare de 10
150 lei
ani de la data susținerii examenului de finalizare a studiilor
4. Taxă pentru activități de reverificare a situației școlare și
procesarea dosarelor absolvenților promoției 2011, care au
10 lei
susținut examenul de licență sau disertației în luna iulie 2011 sau
februarie 2012
B.TAXE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – COLEGII
1. Taxă de înscriere la admitere
2. Taxe de școlarizare (taxă anuală)

100 lei
2.000 lei

