Admitere anul universitar 2021-2022
TAXE ŞI FACILITĂŢI
TAXE ȘI REDUCERI!


Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.



Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2 rate.



Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:
- integral, beneficiind de o reducere de 50 euro;
- parțial (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la 16.08.2021 (etapa I) respectiv până la 03.10.2021 (etapa a II-a).



Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de master, vor achita taxa de școlarizare:
- integral;
- parțial (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la 16.08.2021 (etapa I) respectiv până la 03.10.2021 (etapa a II-a).

FACILITĂŢI


2021

Pentru studentii declarați admiși la programele de studii de licență
Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:
- candidații care provin din aceeași familie, cu conditia ca ambii sa achite integral taxa anuala de scolarizare;
- absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau din alte universități;
- studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității (reducerea se acorda numai pentru taxa
de scolarizare aferentă unui program de studii universitar);
- primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;
Aceste reduceri nu se acorda cumulativ.



Pentru studentii declarați admiși la programele de studii de master
Candidatii declaraţi admiși la programele de studii de master, licenţiaţi ai facultăților din cadrul UCDC, beneficiază de
reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12.3 / 14.04.2021
Cuantumul taxelor pentru examene şi alte servicii oferite studenţilor pentru anul universitar
2021/2022 din cadrul UCDC-Bucureşti şi centrele universitare MTC-Timişoara, Ştiinte
Economice Cluj-Napoca şi Drept Cluj-Napoca:

Nr.
crt.

Tipuri de activităţi

Cuatum taxe
în lei

1

Examen de licenţă:

1.100

2

Examen de licenţăsusţinut de absolvenţii altor instituţii de

1.100

învăţământ superior la facultăţile din cadrul U.C.D.C.
3

Examen de disertaţie

700

4

Examen – restanţă

150

5

Examen – reexaminare

150

6

Examen – credit

150

7

Examen de diferenţă

150

8

Repetarea examenului de licenţă cu recunoaşterea probei

500

scrise
9

Eliberare de duplicate ale documentelor(adeverinţă de

100

absolvire, situaţiişcolare)
10

Eliberare duplicat diplomă de licenţă/masterat, supliment

250

la diplomă/foaie matricolă
11

Eliberare diplomă/certificat de absolvire în regim de

200

urgenţă (maxim 10 zile)
12

Eliberare adeverinţă de autenticitate acte de studii

100

13

Eliberare programe analitice/fişe discipline:
- 1 an de studiu
- 2 ani de studiu
- 3 ani de studiu
- 4 ani de studiu
- O programă analitică(fişa disciplinei)

350
600
800
1000
25

Pentru întocmirea dosarului absolventului care solicită

700

14

Nr.
crt.

Tipuri de activităţi

Cuatum taxe
în lei

individual susţinerea examenului de licenţă la altă
universitate
15

Transfer – pe bază de puncte – credite:
-la alte universităţi
-de la alte universităţi

750
250

16

Reînmatriculare / Repetare

250

17

Eliberare adeverinţă pentru Registrul Ccomerţului, vize

50

ambasade
18

Eliberare duplicat carnet de student

50

19

Mărire de notă pentru o disciplină

80

20

Examinare competenţă lingvistică lb română / lbstraină

250

21

Arhivare dosare/diplome după 24 luni de la absolvire

250

22

Duplicat legitimaţie de călătorie

50

23

Eliberare evidenţe- documente din arhivă

70

24

Eliberare duplicat adeverinţă de finalizare a studiilor de

50

licenţă/disertaţie
25

Eliberare situaţieşcolară pentru absolvenţii care nu au

250

susţinut examen de finalizare a studiilor
26

Eliberare situaţieşcolară pe 1 sau 2 ani

200

27

Eliberare situaţieşcolară mai mult de 2 ani

250

28

Eliberare adeverinţă achitare taxă şcolară

15

29

Eliberare adeverinţăabsolvenţilor care nu au susţinut

50

examen de finalizare a studiilor
30

Taxă pentru deteriorarea cărţilorşi a altor publicaţii

50

(sublinieri, notări de text, tăieri sau rupturi de foi, etc)
31

Eliberare foaie matricolă cu numărul de credite pentru
fiecare disciplină

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Universităţii Creştine ,,DimitrieCantemir”,
Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI
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