MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI
SPORTULUI

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Senatul

DECIZIE
Nr. 69 / 10.02.2011
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.: 142 alin.(5), 152 alin.(2),
157, 205 alin.(17) şi 222 alin.(2).
În baza hotărârii Senatului, din data de 10.02.2011, Rectorul Universităţii
POLITEHNICA din Bucureşti, Prof.univ.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU, confirmat
prin Ordinul M.E.C.T. nr. 3538/24.03.2008 în calitate de preşedinte al Senatului.
DECIDE
Începând cu data de 10.02.2011 taxele de şcolarizare pentru anul universitar
2010 / 2011 sunt următoarele:
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Cuantumul
taxei
[RON]

Taxa de:

Înscriere la concursul de admitere (în anul I de studii universitare de
licenta, master, la Şcoli academice de studii postuniversitare de doi ani,
pentru completare de studii, pentru continuare de studii şi studii
doctorale).

100

Înmatriculare (în anul I de studii universitare de licenta si master, studii
academice postuniversitare, pentru continuare sau completare de studii,
transferare la cerere şi reînmatriculare)

50

Şcolarizare anuală, pentru studenţii în regim cu taxă de studii, de la
învăţământul universitar de licenţă:


TA1 – pentru studenţii ce au lipsă maximum 40 puncte credit

2400



TA2 - pentru studenţii ce au mai mult de 40 puncte credit lipsă

4000

Scolarizare anuală pentru studentii de la Facultatea Inginerie în Limbi
Străine

4500

Şcolarizare anuală pentru studenţii în regim cu taxă de studii, de la
învăţământul universitar de masterat şi doctorat*

5000

1

6

7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

Repetare a unei discipline, pentru fiecare punct credit
Susţinere a examenului de finalizare a studiilor (licenţă, diplomă,
absolvire, disertaţie), de către absolvenţii altor instituţii de învăţământ
superior şi de către cei ai U.P.B. care au urmat cursurile în regim cu taxă
de studii.
Repetare a examenului de finalizare a studiilor (licenţă, diplomă,
absolvire, disertaţie) pentru absolvenţii U.P.B.
Eliberare, la cerere, a unei adeverinţe de confirmare a studiilor**
Eliberare, la cerere, într-un plic sigilat, a unei confirmări a datelor
înscrise pe un act de studii. Plata cheltuielilor poştale vor fi suportate de
persoana care a făcut solicitarea.***
Eliberare, la cerere, a unei evidenţe din arhivele Universităţii
POLITEHNICA din Bucureşti ****
 doctoranzi care lucrează în
Susţinere teză de doctorat pentru
învăţământ
doctoranzii din afara U.P.B.
 alţi doctoranzi
Înscriere, la concursul pentru ocupare a unui post didactic, de
conferenţiar universitar sau profesor universitar
Înscriere, la concursul pentru ocuparea unui alt post decât cel didactic
(functie de conducere)
Transfer de la alte instituţii de învăţământ superior la U.P.B. şi de la
U.P.B. la alte instituţii de învăţământ superior
Susţinere a unui examen/referat pentru doctoranzii din afara U.P.B.

30
300
300
150
250
50
600
1200
150
150
200
100

* Pentru salariaţii U.P.B., taxa va fi suportată de universitate din veniturile proprii
**Conform Legii nr. 78/2005 nu se vor încasa taxe la eliberarea documentelor necesare
pentru constituirea dosarelor de recalculare a pensiilor. Sunt scutiţi de plata acestei taxe
angajaţii (în activitate, pensionari sau decedaţi) care au sau au avut carte de muncă la
U.P.B.
***Plătibilă la Casieria Universităţii, în lei, la cursul BNR al zilei, sau în contul valutar
al U.P.B.
****Fac excepţie, angajaţii (în activitate, pensionari sau decedaţi) care au sau au avut
carte de muncă la U.P.B.
Notă: Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. 280 / 14.05.2011
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