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TAXE STUDENȚI DIN ȚĂRI TERȚE UNIUNII EUROPENE
Taxe generale
Examen de diferență – 50 de euro;
Recuperare activități didactice (/oră didactică) – 15 euro;
Taxa de reexaminare pentru discipline din anul curent – 50 de euro;
Taxa de reexaminare pentru discipline din ani anteriori – 75 de euro;
Transfer plecare – 500 de euro;
Transfer venire – 100 de euro;
Taxe anuale pentru studii universitare:
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Modulul psihopedagogic, anii I-II – 275 de euro;
Modulul psihopedagogic, anul III – 550 de euro.
Retragere de la studii
Retragere taxă de studii pe motiv de refuz viză – 0 euro;
Retragere taxă de studii după intrarea în România – 250 euro, indiferent de motiv,
inclusiv în urma obținerii protecției subsidiare sau schimbării scrisorii de acceptare pentru
altă universitate, schimbare fără înmatriculare la UBc;
Retragere taxă de studii, în timpul semestrului I, primul an de înmatriculare la
programul de studii de la care se retrage – 50% din taxă;
Retragere taxă de studii, în timpul semestrului II, primul an de înmatriculare la
programul de studii de la care se retrage – 100% din taxă;
La retragerea taxei de studii în anii superiori, nu se aplică penalități de retragere,
trebuie doar să se achite taxa de studii corespunzătoare datei depunerii cererii de retragere
de la studii.
În situația în care candidații nu au achitat taxa de evaluare a dosarului de admitere la
studii, în valoare de 50 de euro, aceasta se reține din suma de restituit. Taxele de retragere
în numerar sau de transfer bancar se opresc din suma de restituit; eventualele datorii față
de universitate se vor reține din taxa de restituit, dacă este posibil, sau se va proceda la
recuperarea acestora prin instituțiile abilitate.
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Toate sumele ce li se cuvin candidaților/studenților se vor restitui numai în condițiile
în care aceștia dovedesc că nu se mai pot afla în situația în care autoritățile românești pot
decide expulzarea din tară, cu utilizarea în acest scop a sumelor achitate cu titlu de taxă
de studii, așa cum precizează scrisorile de acceptare la studii.
Taxa de studii aferentă anului universitar suplimentar se stabilește proporțional cu
numărul de credite nepromovate, iar pentru anii anteriori, dacă sunt îndeplinite obligațiile
școlare dar fără promovarea evaluării finale, se plătesc doar examinările.
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