UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 7428/ 14.05.2020
Taxele aplicabile pentru anul universitar 2020-2021
aprobate în şedinţa Senatului universitar din data de 07.05.2020,
(Exprimate în lei, dacă nu se menţionează altfel, grupate pe cicluri de studii și facultăți)
Taxele pentru programele formate cu locuri bugetate și cu taxă (BT)
Taxele pentru programele formate numai cu locuri cu taxă (NT)
A. Taxe generale
1. Certificat de competenţă lingvistică (engleză, franceză și, pentru cetățenii UE, limba
română)
a. pentru persoanele din afara universităţii ............................... 250
b. pentru studenţii universităţii .................................................. 75
Candidații străini admiși pe locurile speciale, cu finanțarea statului român, sunt scutiți de
plata taxei de competență lingvistică (pentru limba română).
c. pentru angajaţii universităţii .................................................. 100
d. pentru absolvenţii proprii (fără doctorat) .............................. 100
e. pentru studii de doctorat ........................................................ 60
f. testare competență lingvistică în sesiune specială ................. 100
g. testare de probă pentru obținerea certificatului de
competență lingvistică .............................................................. 50
h. eliberare certificat de competență lingvistică în regim de urgență (mai devreme de
5 zile lucrătoare) ........................................................................ 50
Notă: Certificatul de competenţă lingvistică (eliberat de Facultatea de Litere) este valabil
doi ani de zile, de la data emiterii.
2. Duplicat act de studiu (diplomă, foaie matricolă, certificat): .... 100
Taxa se referă la activitatea de eliberare a duplicatului. De exemplu pentru duplicat
diplomă şi anexă, cu aceeaşi cerere, 100; pentru duplicat diplomă fără anexă 100 şi pentru
duplicat anexă, dar altă cerere, 100.
3. Duplicat carnet de student/ legitimaţie de student/ legitimaţie de călătorie: 30
4. Efectuare copii xerox A4: ........................................................... 0,50
5. Efectuare copii xerox A3: ........................................................... 0,50
Taxele 4. şi 5. se referă la efectuarea copiilor de către secretariate la documente privind
domeniile de interes ale solicitanţilor pentru care nu există materiale publicitare
(admitere, licenţă, etc.).
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6. Eliberare acte de studii în regim de urgenţă: .............................. 150
Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare
sau de la data primirii formularelor actelor de studii solicitate.
7. Eliberare diplomă/ certificat de studii, atestat de formare continuă: 0
Începând cu data de 01.11.2011, toate actele de studii emise de Universitate se
eliberează gratuit, conform art. 205, punctul (17) din Legea 1/2011.
8. Eliberare adeverință privind situația școlară: ............................. 50
Taxa se aplică pentru adeverinţele privind situaţia şcolară (care nu au regim de acte de
studii) la cererea studenţilor şi absolvenţilor, cu excepţia solicitărilor pentru burse sau
mobilităţi în programele universităţii. Scutirea de taxă se face pe baza prezentării
adeverinţei eliberate de Biroul de relaţii internaţionale și programe comunitare.
9. Sinteze programe analitice pe perioada de şcolarizare
a. pentru un an de studiu (studii universitare şi postuniversitare) 100
b. pentru programa unei discipline (inclusiv Modulul psihopedagogic) 10
c. programa integrală a Modulului psihopedagogic 10 lei x numărul de discipline
d. detaliere activități didactice/ practice din perioada studiilor 5/ disciplină
10. Examen de diferenţă: ................................................................ 50
11. Examen de selecţie (/probă): ..................................................... 200
12. Înmatriculare (inclusiv DPPD-postuniversitar): ....................... 50
Candidații străini admiși pe locurile speciale, cu finanțarea statului român, sunt scutiți de
plata taxelor de înmatriculare la studii universitare (inclusiv la DPPD), conform OMEN
nr. 4369/13.07.2017.
13. Recuperare activităţi didactice (/oră didactică): ....................... 15
14. Reexaminare pentru disciplinele din anul curent:..................... 50
15. Reexaminare pentru disciplinele din anul precedent: ............... 75
16. Repetare examen/ referat (studii de doctorat) ........................... 500
17. Reînmatriculare studii universitare şi postuniversitare:............ 500
18. Reînmatriculare DPPD .............................................................. 100
19. Transfer plecare:
a. Studii universitare şi postuniversitare (fără doctorat) ........... 500
b. DPPD ..................................................................................... 50
c. Studii de doctorat................................................................... 500
20. Transfer venire:
a. Studii universitare şi postuniversitare (fără doctorat) ........... 100
b. DPPD (modul psihopedagogic) ............................................ 0
c. Studii de doctorat................................................................... 500
21. Înscriere grade didactice în condiţii speciale ............................ 50
22. Taxă adeverință pensionare ......................................................
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23. Taxă pentru analiza dosarelor de admitere ale candidaţilor cetăţeni străini din afara
spaţiului Uniunii Europene.............................................................. 50 Euro
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Taxa se achită odată cu trimiterea dosarului spre analiză, sau echivalentul în lei la
sosirea la studii.
24. Taxă adeverință cu stagiile de practică efectuate pe parcursul studiilor de către
absolvenții FȘMSS .......................................................................... 5 lei/ disciplină
B. Taxele de admitere se aprobă prin Regulamentele de admitere
C. Taxe anuale pentru studii universitare
Taxe anuale pentru studii universitare de licență
Facultatea de Inginerie:
Anii I – IV (BT) ........................................................................ 2.200
Studenţi non-UE ........................................................................ 2.700 Euro/ an
Facultatea de Litere:
Anii I – III (BT)......................................................................... 2.600
Anul I (NT)................................................................................ 3.500
Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii europeni ..... 2.600
Studenţi non-UE (fără PIPP) ..................................................... 2.500 Euro/ an
Studenții non-UE (PIPP) ........................................................... 2.200 Euro/an
Anul pregătitor de limba română .............................................. 2.500 Euro/ an
Facultatea de Ştiinţe:
Anii I - III (BT, IFR) ................................................................. 2.600
Studenţi non-UE (IF)................................................................. 2.700 Euro/ an
Studenţi non-UE (IFR) .............................................................. 810 Euro/ an
Facultatea de Ştiinţe Economice:
Anii I – III ................................................................................ 2.800
Anii I – III (ID, IFR) ................................................................. 2.600
Studenţi non-UE (IF)................................................................. 2.200 Euro/ an
Studenţi non-UE (IFR şi ID) ..................................................... 660 Euro/ an
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii:
Anii I - II (EFS, SPM, TO, curs IF) .......................................... 3.500
Anul III (EFS, SPM, curs IF) .................................................... 3.300
Anul III – (TO, curs IF)............................................................. 3.000
Anii I – III (KMS, curs IF) ........................................................ 4.000
Anii I - II (EFS, IFR)................................................................. 3.200
Anul III (EFS, IFR) .................................................................. 3.000
Anii I – III (KMS, IFR) ............................................................ 3.500
Studenţi non-UE (IF, domeniul EFS, Kinetoterapie)................ 2.700 Euro/ an
Studenţi non-UE (IFR, domeniul EFS, Kinetoterapie) ............. 810 Euro/ an
Studenţi non-UE (IF, domeniul Psihologie) ............................. 2.200 Euro/ an
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Modulul psihopedagogic
Anii I – II (nivelul I).................................................................. 630
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Anul III (nivelul I) ..................................................................... 1.150
Taxa studii nivel I (regim postuniversitar, 1 semestru) ............ 2000
Taxa studii nivelul II (master/ regim universitar)
Anii I – II .................................................................................. 1.000
Nivelul II (regim postuniversitar, 1 semestru) .......................... 2.000
Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
Facultatea de Inginerie
Anii I-II (programele cu buget și taxă) .................................... 2.200
Anul I (programele numai cu taxă) ........................................... 5.000
Studenţi non-UE ........................................................................ 2700 Euro/ an
Facultatea de Litere
Anii I – II (BT) .......................................................................... 2.700
Anii I – II (NT – programul SIE) .............................................. 3.000
Studenţi non-UE ........................................................................ 2700 Euro/ an
Facultatea de Ştiinţe
Anii I – II (BT) .......................................................................... 2.600
Anul I (NT – Matematică didactică) ........................................ 5.000
Anul I - II (BT – Informatică aplicată în științe și tehnologie). 2.600
Anii I - II (NT – Biologie medicală) ......................................... 4.000
Studenţi non-UE ........................................................................ 2700 Euro/ an
Facultatea de Ştiinţe Economice
Anii I – II ................................................................................... 3.000
Studenţi non-UE ........................................................................ 2200 Euro/an
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Anii I – II(AMCTL, PS)............................................................ 3.500
Anii I – II (KERF) ..................................................................... 4.200
Studenţi non-UE ........................................................................ 2.700 Euro/ an
Taxe doctorat
Taxă înscriere .................................................................................. 120
Taxă test competenţă lingvistică ..................................................... 60
Taxă înmatriculare ........................................................................... 50
Taxa de studii
Anii I – III, forma IF și IFR ............................................................ 7.000
Taxă repetare examen/ referat ......................................................... 500
Taxă transfer (plecare/ venire) ........................................................ 500
Studenţi non-UE
Curs IF ............................................................................................. 3.500 Euro/ an
D. Studii postuniversitare de conversie și alte cursuri postuniversitare.
Taxe anuale pentru studii postuniversitare de conversie
Facultatea de Inginerie
Anii I – II .................................................................................. 1.100 pe semestru
Facultatea de Litere:
Anii I - II (fără PIPP)................................................................. 1.300 pe semestru
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Anii I - II(PIPP) ......................................................................... 1.100 pe semestru
Facultatea de Științe .................................................................. 1.300 pe semestru
Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății:
Anii I – II .................................................................................. 3.300
Taxele pentru cursurile postuniversitare şi de perfecţionare cu durata de sub un an
(de înscriere, înmatriculare, studiu şi eliberare certificat) se stabilesc punctual în
funcţie de numărul de cursanţi.
Taxa pentru Cursul de formare continuă Management educațional și comunicare
instituțională, acreditat prin OMEN nr. 5046/06.09.2018 ....... 400, astfel:
- taxa de înscriere ................................................................100
- taxa de înmatriculare ..........................................................50
- taxa de studii și colocviu de finalizare a studiilor .............250
E. Taxe pentru studiile terțiare nonuniversitare prin Colegiul Universității
Toate programele de studii ........................................................ 1.500 pe semestru
F. Finalizare studii (pentru absolvenţii cu taxă şi repetarea examenului de finalizare)
Studii universitare de lungă durată şi de licenţă
pentru absolvenţii universităţii
Facultatea de Inginerie .............................................................. 500
Facultatea de Litere ................................................................... 500
Facultatea de Ştiinţe: ................................................................. 300
Facultatea de Ştiinţe Economice: .............................................. 350
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii .......... 500
Portofoliu final DPPD ............................................................... 100
pentru absolvenţii altor universităţi (fără protocol)
Facultatea de Inginerie: ............................................................. 500
Facultatea de Litere ................................................................... 800
Facultatea de Ştiinţe: ................................................................. 400
Facultatea de Ştiinţe Economice: .............................................. 400
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii .......... 500
Coreferate pentru absolvenţii altor universităţi:
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii .......... 100
Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor: ......................... 400
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii .......... 500
Studii universitare de masterat, studii postuniversitare și prin Colegiul Universității
Facultatea de Inginerie: ............................................................. 250
Studii de conversie și Colegiul Universității: ........................... 200
Facultatea de Litere ................................................................... 300
Studii de conversie .................................................................... 300
Facultatea de Ştiinţe: ................................................................. 250
Facultatea de Ştiinţe Economice: .............................................. 400
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Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii .......... 300
Studii de conversie EFS ............................................................ 300
Portofoliu final DPPD ............................................................... 100
Studii universitare de doctorat
Taxa de finalizare se stabileşte în funcţie de componenţa Comisiei de susţinere a tezei
de doctorat, la nivel de 10 ore pentru fiecare membru al comisiei. Pentru această taxă,
cadrele didactice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt scutite 100%, iar
celelalte categorii de personal din Universitatea „Vasile Alecsandri” sunt scutite 50%.
Pentru studenții-doctoranzi admiși pe locurile cu taxă, toate cheltuielile privind susținerea
publică a tezei (multiplicare teză și rezumate) sunt suportate de către ȘSD-UBc.
Studenţii non-UE, curs IF, de la ciclurile de studii, nu achită taxă de examen de
finalizare pentru prima susţinere în cele 2 sesiuni ale promoţiei cu care au absolvit.
Studenţii non-UE, alte forme de învăţământ decât IF, la susţinerea examenelor de
finalizare a studiilor vor achita taxele prevăzute de HG 22/29.08.2009 (aprobată de Legea
1/2010), la punctul B (Învăţământ cu frecvenţă redusă şi alte forme de învăţământ
organizate conform legii), alin. d, corespunzător nivelului studiilor absolvite. Aceste taxe
se aplică şi la repetarea examenului de finalizare a studiilor de către toţi absolvenţii,
indiferent de forma de învăţământ absolvită (IF, IFR, ID). Aceste taxe se aplică şi
absolvenţilor curs IF, care se prezintă prima dată la examenul de finalizare a studiilor în
afara celor două sesiuni de finalizare a studiilor ale promoţiei cu care au absolvit.
Studenţii non-UE care doresc obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în
limbă română, fără a studia anul pregătitor, achită o taxă de examinare de 250 Euro.
Examinarea se poate susţine în prima lună de la prezentarea la studii.
Salariații Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău beneficiază de 50% reducere
la toate taxele de studii și de admitere.
G. Lista taxelor pentru obținerea atestatului de abilitare
Taxele sunt valabile pentru candidații din afara Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău și includ cheltuielile de cazare, transport, diurnă și remunerația membrilor
comisiei. Taxele se vor achita de către candidat sau de către instituția la care candidatul
este titular, după cum urmează:
Pentru analiza dosarului de abilitate (de către Universitate)........... 1.500
Pentru susținerea tezei de abilitare în fața comisiei
Membru alte
instituții din
Membru UBc
România
1
2
Componența
3
1
1
comisiei
2
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Membru
specialist
străin
1
1

Valoare
7000
8000
9000
10000

Consiliul de administrație poate aproba scutiri de taxe (de școlarizare, de admitere,
de finalizare studii și de cazare), la propunerea Consiliilor facultăților sau a prorectorilor,
pentru situații speciale, cu analiza fiecărei propuneri în parte.
Taxele de studii pentru cetățenii străini din afara Uniunii Europene și a spațiului
economic comunitar s-au stabilit pentru durata anului universitar, la solicitarea
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, considerându-se 10 luni/an, la
studiile de licență și master, și 12 luni/an pentru studiile universitare de doctorat, începând
cu anul universitar 2016-2017, așa cum procedează toate universitățile din țară.

R E C T O R,

Secretar-şef universitate,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI
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