UNIVERSITATEA SPIRU HARET

TAXE DE ŞCOLARIZARE
ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018
A. TAXE DE SCOLARIZARE STABILITE IN LEI
I. Taxe pentru studii de licenţă
1. Taxe de înscriere la admitere
Taxe de scolarizare
Nr.
crt
Facultatea
.
1. Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Educaţie Fizică
2.
şi Sport

3. Facultatea de Litere

Facultatea de Inginerie,
Informatică şi Geografie
Facultatea de Medicină
5.
Veterinară
4.

6.

7.

8.

Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei
Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, Braşov

Facultatea de Ştiinţe
Economice, Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe
9. Economice, Câmpulung
Muscel
Facultatea de Ştiinţe Juridice,
10. Economice şi Administrative,
Braşov
11.

Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Economice şi Administrative,

110 lei

Programe universitare de licenţă
Arhitectură

anii I - V
anul VI

Educaţie fizică şi sportivă
Sport şi performanţă motrică
Kinetoterapie şi motricitate specială
Limba şi literatura engleză – Limbi şi
literaturi moderne (franceză, germană,
spaniolă, italiană, rusă) / clasică (latină)
Limba şi literatura română – O limbă şi
literatură modernă (engleză, franceză)
Limbi moderne aplicate (engleză –
franceză/spaniolă/italiană/germană)
Informatică
Geografie

Taxă anuală de
şcolarizare (lei)
IF
IFR
ID
5.200
4.400
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.750

-

-

2.600

2.600

-

2.750

-

-

3.300
2.600

-

-

Medicină veterinară

5.000

-

-

Psihologie
Pedagogia învăţământului preşcolar şi
primar
Psihologie
Pedagogie
Pedagogia învăţământului preşcolar şi
primar
Marketing
Economia comerţului, turismului,
serviciilor şi managementului calităţii
Contabilitate şi informatică de gestiune
Management
Finanţe şi bănci

2.600

2.600

2.600

2.600

-

-

2.600
2.600

2.600
-

2.600

2.600

-

-

2.600

-

2.600

2.600

-

-

2.600
2.600
2.600

2.600
-

2.600
2.600

Contabilitate şi informatică de gestiune

2.600

-

-

Contabilitate şi informatică de gestiune
Management
Drept
Administraţie publică
Contabilitate şi informatică de gestiune
Finanţe şi bănci

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

2.600
-

1

Nr.
crt
.

Drept

2.600

2.600

-

Drept
Poliţie locală
Administraţie publică
Relaţii internaţionale şi studii europene
Jurnalism
Arhivistică
Resurse umane
Muzică

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.750

2.600
2.600
2.600

2.600
-

Programe universitare de licenţă

Facultatea
Craiova

Facultatea de Ştiinţe Juridice
12. şi Ştiinţe Economice,
Constanţa
Facultatea de Ştiinţe Juridice,
13. Politice şi Administrative,
Bucureşti

14.

Management
Drept
Administraţie publică
Poliţie locală
Management

Taxă anuală de
şcolarizare (lei)
IF
IFR
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
-

Facultatea de Ştiinţe SocioUmane, Bucureşti

ID
2.600
2.600
2.600

II. Taxe pentru studii de masterat
1. Taxă de înscriere la admitere
2. Taxe de şcolarizare - programe universitare de masterat (taxă anuală)
Drept, Psihologie, Filologie, Contabilitate, Management,
Marketing, Finanţe, Ştiinţe ale comunicării, Informatică,
Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale educaţiei
Domenii
Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
Muzică

110 lei

IF

3.000 lei

IF

3.400 lei

IF

4.000 lei

III. 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 (iniţial).

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

IV. Taxe pentru activităţi didactice suplimentare
1. Taxă pentru refacerea lucrării practice de laborator (2 ore)
2. Taxă pentru susţinerea examenelor/colocviilor restante din anul sau anii de
studiu anteriori, inclusiv colocviile la practică neefectuate în sesiunile
stabilite prin structura anului universitar
3. Taxă pentru susţinerea examenelor/colocviilor nepromovate din semestrele
I – IV (master)
4. Taxă pentru susţinerea examenelor de diferenţă
5. Taxă pentru examenul de mărire a notei
6. Taxă pentru examen de limbă străină, pentru studenţii care nu au susţinut

100 lei/lucrare
100 lei/examen
100 lei/examen
100 lei/examen
100 lei/examen
110 lei/examen
2

probă la limba străină la bacalaureat
7. Taxe pentru refacerea lucrărilor practice şi pentru restanţierii la examenul de diplomă
(Facultatea de Arhitectură):
a) Schiţă de schiţă
b) Proiect de verificare
c) Proiect de specialitate, Proiect opţional, Reprezentări în arhitectură
d) Proiect la disciplinele Proiectare de arhitectură, Sinteze de arhitectură

100 lei
135 lei
165 lei/semestru
385 lei

V. Taxe pentru cursuri în regim facultativ
1. Taxă pentru cursuri în regim facultativ la programele universitare de
licenţă: Drept, Administraţie publică, Poliţie locală, Marketing,
Management, Contabilitate şi Informatică de gestiune, Finanţe şi Bănci,
Relaţii internaţionale şi studii europene, Arhivistică, Jurnalism, Psihologie,
Resurse umane, Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, Geografie,
Informatică, Pedagogie, Arhitectură
2. Taxă pentru cursuri de limbi străine, în regim facultativ

250 lei/semestru

275 lei/semestru

3. Taxă pentru educaţie fizică, în regim facultativ
4. Taxă pentru disciplinele facultative de la programele universitare de licenţă
kinetoterapie şi motricitate specială, educaţie fizică şi sportivă si sport şi
performanţă motrică
5. Taxă pentru disciplinele facultative prevăzute în planurile de învăţământ ale
anilor IV-VI ai Facultăţii de Medicină Veterinară
6. La programul universitar de licenţă muzică taxa este după cum urmează
a. Instrument Canto fără corepetitor
b. Instrument Canto cu corepetitor
c. Iniţiere în Compoziţie

275 lei/semestru
330 lei/semestru
600 lei/semestru
660 lei/semestru
880 lei/semestru
660 lei/semestru

VI. Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor
1. Taxă licenţă/diplomă – 1.520 lei din care:

Proba 1

600 lei

Proba 2

920 lei

2. Taxă disertaţie (toate domeniile cu excepţia domeniului Arhitectură)

1.520 lei

3. Prediplomă şi disertaţie (Facultatea de Arhitectură)
4. Proiect diplomă (Facultatea de Arhitectură)

1.340 lei
1.520 lei

VII. Taxe pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii
1. Duplicat - diplomă de licenţă/master/arhitect/certificat de DPPD/certificat
de atestare a competenţelor profesionale
2. Duplicat - situaţie şcolară/ foaie matricolă/ supliment la diplomă
3. Duplicat - adeverinţă de finalizare studii
4. Duplicat - carnet de student

145 lei
75 lei
75 lei
35 lei

VIII. Alte taxe
1. Eliberare, la cerere, a programelor analitice (în limba română), însoţite de
500 lei
adeverinţă de autentificare
2. Taxe de şcolarizare pentru programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă:
a. Programe cu durata de 40 de ore
400 lei
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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 – 10 ani
de la data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
b. pentru actele de studii neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la
data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
4. Taxă pentru activităţi de reverificare a situaţiei şcolare şi procesarea
dosarelor absolvenţilor promoţiei 2011, care au susţinut examenul de
licenţă sau disertaţiei în luna iulie 2011 sau luna februarie 2012

100 lei
150 lei
10 lei

- oOo -

B. TAXE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – COLEGII
1. Taxă de înscriere la admitere

100 lei

2. Taxe de şcolarizare (taxă anuală)

2.000 lei
---oooOooo---
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