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TAXE pentru MASTERANZII care urmează programul de studii psihopedagogice de 30 credite de extensie pentru NIVELUL II (aprofundare) pentru
profesia didactică, pentru anul universitar 2022 – 2023

Nr. crt. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / tranșă
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 2022 – 2023

Nr. crt. Denumirea disciplinei Valoarea taxei / tranșă
1. Taxa înscriere 100 lei
2. Taxa înmatriculare 100 lei
3. Transa I 700 lei
4. Transa II 700 lei

TOTAL 1600 lei

Taxe  de  şcolarizare pentru programele postuniversitare valabile în anul universitar 2022 - 2023
Nr. crt. Denumire program Taxă (lei)

1. Expert dezvoltare durabilă 1800 lei

Tarife pentru cămine și cantină
valabile în anul universitar 2022 – 2023

1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor școlare

3. Tarife cazări ocazionale
Nr.
crt. Categorie beneficiar TOTAL

1. Cazare candidați concurs admitere 50 lei / zi / persoană / loc cazare
2. Cazare nestandard, studenți în sesiunea de refacere 50 lei / zi / persoană / loc cazare

3. Cazare perioada de practică Cazare standard conf. elementelor de
la pct. I (proporțional cu zilele de practică)

4. Cazare grup organizat de studenți / elevi, din afara universităț ii 50 lei / zi / persoană / loc cazare
5. Cazare pentru studenți pe perioada vacanței de vară 250 lei / lună / persoană / loc cazare
6. Cazare cameră protocol cu două locuri 1000 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.

Nr.
crt. Categorie beneficiar Chirie loc/lună Contravaloare

utilități/loc/lună* TOTAL

1.
- Studenți români bugetați
- Studenți din țările UE, SEE bugetați 100 150 250

2. - Studenți români cu taxă
- Studenți din țările UE, SEE cu taxă 200 150 350

3.
- Studenți români orfani
- Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial
- Studenți străini bursieri ai statului român (an pregătitor limba
română)

0 0 0

4.
- Studenți cu părinți cadre didactice
- Studenţi români cu părinţi salariaţi UPIT
- Studenți străini bursieri ai statului român

0 150 150

5. Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare
interdepartamentale, programe mobilități ( Erasmus +) 200 150 350

6. Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar 200 150 350

7. Taxă de rezervare loc în cămin pentru anul universitar
2022-2023 (se scade din taxa de cazare a lunii octombrie) 0 0 100

8. Taxă de rezervare loc în cameră / magazie, pe perioada
vacanței, pentru ocuparea cu bagaje

0 0 50

2. Tarife cazare cadre didactice
1. Cazare cu rezervare permanentă cadre didactice - - 400

2. Cazare cu rezervare nepermanentă – cadre didactice navetiste - - 75 lei / zi /
persoană

3. Cazare cadre didactice din sistem, din afara universităț ii - - 100 lei / zi /
persoană


