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Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai privind taxele de şcolarizare pentru
anul universitar 2011/ 2012
aprobată în ședința Senatului Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca din 22.07.2011

1. Taxele de şcolarizare pentru masterat vor avea cel puţin cuantumul taxelor stabilite pentru
ciclul licenţă.
2. Taxele de şcolarizare se achită de către studen
ții care provin din România, Uniunea
Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația El vețiană fie integral (până la 15
octombrie), fie în rate, astfel:
a) până la 15 octombrie, cel puţin 25% din taxa anuală;
b) până la 15 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
c) până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
d) până la 15 mai, 100% taxa anuală datorată.
3. Reducerile de taxe de şcolarizare stabilite de către facultăţi se acordă numai pentru ciclul
licenţă – învăţământ cu frecvență (a se vedea anexa nr. 7), cu excepţia facultăţilor care
acordă ciclului master reduceri speciale (a se vedea art. 8). Cererile de acordare a reducerii
de taxă se depun la secretariatele facultăţilor în primele 2 săptămâni ale anului universitar.
4. Pentru plata anticipată şi integrală a taxei anuale de şcolarizare datorată până la 15 octombrie
se acordă o reducere de 10%.
5. Reducerile se aplică în cascadă şi nu cumulativ (a se vedea Nota explicativă).
6. Se pot acorda reduceri: studenților UBB pentru cea de a 2 a specializare; absolvenţilor UBB
din toate timpurile; studenţilor altor universităţi; etc. și vor fi de maximum 50% din taxa
anuală şi se aplică prin scutire de plată a celei de-a 3 a respectiv a 4 a rate, după caz, din taxa
de școlarizare.
7. Studenţilor declaraţi admişi în anul I de studiu pe locurile cu taxă, dar care sunt reclasificaţi
de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat; studenţilor din anii II respectiv III, în cazul glisării
acestora de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat, le vor fi restituite ratele achitate din taxa de
şcolarizare aferentă anului universitar pentru care s-a făcut glisarea pe loc bugetat, până cel
târziu 15 noiembrie. Orice dispoziție contrară, menționată în regulamentele facultăților de
admitere ciclu licență și master, este anulată de către prevederile prezentului articol.
8. Facultăţile au libertatea de a aplica, la cerere, următoarele reduceri speciale ale taxelor de
școlarizare cu aprobarea prealabilă, de principiu, a Consiliului profesoral al facultății:
8.1. la ciclul licență, învățământ cu frecvență o reducere de 50% pentru studenții cu handicap
grav și accentuat, în baza documentelor medicale prezentate;
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8.2. la ciclul masterat, învățământ cu frecvență:
a) reducere de 25% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru părinţii-copii sau fraţisurori în cadrul facultăţii, aflaţi simultan în perioada studiilor la nivel masterat;
licenţă şi masterat cu condiţia să obţină minim 30 ECTS.
b) reducere de 50% pentru orfanii de ambii părinţi;
c) reducere de 50% la al doilea program pentru studenţii care parcurg în acelaşi an
universitar două programe de masterat în cadrul facultăţii;
d) reducere de 50% pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament înscrişi la un
program de masterat;
e) reducere de 50% pentru studen
ții cu handicap grav și accentuat, în baza
documentelor medicale prezentate.
9. Noile cuantumuri ale taxei de şcolarizare aferente anului universitar 2011/2012 se vor aplica
pentru studenţii, ciclul licenţă, ciclul master, ciclul doctorat din anul I de studiu.
10. Facultăţile, cu aprobarea prealabilă, de principiu, a Consiliului profesoral al facultă
ții,
au
libertatea de a acorda pentru angajaţii Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, pe baza unor
solicitări scrise ale acestora, adresate facultăților, o reducere de cel mult 50%:
a) din taxa anuală de şcolarizare pentru ciclul licenţă, caz în care se va încheia un act
adiţional la contractul de muncă pentru rămânerea în instituţie pe o perioadă de 3 ani (a se
vedea anexa 8).
b) din taxa anuală de şcolarizare pentru ciclul masterat, caz în care se va încheia un act
adiţional la contractul de muncă pentru rămânerea în instituţie pe o perioadă de 2 ani (a se
vedea anexa 8).
c) din taxa anuală de şcolarizare pentru doctorat respectiv din taxa de susţinere a tezei de
doctorat, caz în care se va încheia un act adiţional la contractul de muncă pentru
rămânerea în instituţie pe o perioadă de 3 ani socotită de la data susți nerii publice a tezei
de doctorat (a se vedea anexa 8).
11. Reglementări pentru anumite situații:
a) Retragere de la studii - licenţă, masterat, programele psihopedagogice – Nivel I şi Nivel
II ale DPPD, doctorat, în baza cererii aprobate de către conducerea facultăţii respectiv de
către conducerea DPPD, înainte de înmatriculare sau după înmatriculare, dar nu mai târziu
de data începerii anului universitar, taxa de şcolarizare achitată se restituie integral, dar nu
mai puțin de rata integrală aferentă momentului retragerii, conform art. 2 al prezentei
hotărâri. Dacă cererea este depusă după începerea anului universitar taxa de şcolarizare nu
se mai restituie.
b) Reînmatriculare - licenţă, masterat, programele psihopedagogice – Nivel I şi Nivel II ale
DPPD, studenţii vor achita odată cu taxa de reînmatriculare, eventualul debit restant și
prima rată a taxei de şcolarizare a anului universitar în care se realizează reînmatricularea.
c) Întrerupere de studii - licenţă, masterat, programele psihopedagogice – Nivel I şi Nivel II
ale DPPD, doctorat, studenţii au obligaţia la reluarea acestora să îndeplinească cerinţele
rezultate în urma actualizării planurilor de învăţământ, inclusiv cele referitoare la
modificările de taxe, plătind taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care
revin la studii.
d) Transferul studenților de la alte instituții pe locuri cu taxă. Studenţii transferaţi
urmează regimul stabilit pentru specializarea şi anul de studii în care au fost transferaţi.
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Studenţii vor achita taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care s-a operat
transferul.
e) în situaţia glisării de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă studenţii anilor 2, 3 şi
respectiv 4, cu parcurs normal, fără întrerupere a studiilor vor achita taxa aferentă
promoţiei lor.
f) indiferent de anul înmatriculării, actualii studenţi-doctoranzi aflați pe locurile cu taxă,
inclusiv cei care se află în prelungire sau continuare de studii, vor achita taxa de susţinere
a tezei de doctorat aferentă anului universitar în care susţin teza.
g) Studentul-doctorand aflat în prelungire de studii va achita taxa deșcolarizare numai pentru
lunile de prelungire, inclusiv pentru luna în care are loc sus
ținerea tezei de doctorat, taxa
lunară respectivă reprezentând 1/12 din taxa anuală de școlarizare stabilită.
12. Taxa pentru susţinerea examenelor de absolvire, licenţă, diplomă, selecție respectiv disertaţie
prevăzută în anexa nr.5 se aplică pentru absolvenţii Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
la a doua înscriere în caz de nepromovare la prima prezentare și la prima înscriere, dacă
aceasta are loc după 3 ani de la absolvire.
13. Pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, altele decât Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca costurile organizării examenelor de finalizare a studiilor, susţinerea
licenţei respectiv disertaţiei aferente unei înscrieri se pot încadra în intervalul dat de
cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 și dublul acestuia.
14. Pentru studenții cu taxă la Universitatea ”Babeș-Bolyai”, cetățeni ai unor state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene și nici ale Spaţiului Economic European precum şi
pentru cetățeni care nu sunt din Confederaţia Elveţiană se stabileşte cuantumul taxelor
de şcolarizare în valută pentru anul universitar 2011/2012 conform anexei nr. 4. Se va ține
cont de următoarele reglementări:
14.1. Pentru studenții cu frecvență (licență, masterat sau doctorat):
a) Pentru concursul de admitere se va achita echivalentul taxei lunare stabilite conform
anexei nr. 4 fără perceperea taxei de procesare respectiv taxei de înscriere și participare
la concursul de admitere (anexa nr.1; anexa nr. 2).
b) Taxele se plătesc pe întreaga durată a anului de învăţământ de 9 luni, la care se adaugă
încă o lună în cazul în care în planurile de învăţământ sunt prevăzute perioade de
practică, în acest caz, 10 luni.
c) Taxele se pot plăti integral, până la 15 octombrie fără a se beneficia de nicio reducere,
fie în rate, conform art. 2 al al prezentei hotărâri.
d) Taxele prevăzute în anexa nr. 4 nu includ costul cazării şi respectiv al mesei.
14.2. Pentru studiile universitare de licenţă și de masterat - învăţământ cu frecvenţă redusă şi
alte forme de învăţământ organizate conform legii, pentru fiecare an de studii se plătesc
taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător învăţământului cu frecvenţă, conform
anexei nr .4. Taxele, astfel stabilite, se achită integral, anterior primei sesiuni de
examene.
14.3. Pentru studiile universitare de doctorat – învăţământ fără frecvenţă (în lichidare):
a) pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor se va efectua în
condiţiile stabilite la punctul 14.1. (anexa nr. 4).
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b) pentru programul de cercetare ştiinţifică se va plăti pentru fiecare activitate prevăzută
în planul individual de studiu o sumă egală cu taxa lunară stabilite conform anexei nr.
4.
14.4.
a) În cursul anului universitar 2011/2012, la susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de
doctorat se achită taxele prevăzute în anexa nr. 6.
b) Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea, masa şi
transportul).
15. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
1. Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 23.097/ 03.05.2010;
2. Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 23.212/ 16.11.2010;
3. Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr.
9.791/ 09.06.2008.
16. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Notă explicativă la art. 5 a hotărârii de mai sus:
Exemplu 1:
Student, ciclu licență, care urmează cursurile Facultății de Sociologie și Asistență Socială, prima
specializare Sociologie (anul 2), iar a 2 a specializare Antropologie (anul 1). Plătește taxa de
școlarizare la a 2 a specializare anticipat și integral (până la 15 octombrie 2011).
Taxa anuală de școlarizare aferentă anului universitar 2011/2012: 2.500 lei (a se vedea Anexa nr. 3)
Reducere pentru a 2 a specializare: 50% (a se vedea Anexa nr. 7)
Reducere pentru plata anticipată și integrală: 10% (a se vedea art. 4 al hotărârii de mai sus)
Taxa datorată pentru anul universitar 2011/ 2012 = (1- 0,10) x (1-0,50) x 2.500 =
0.90 x 0,50 x 2.500 = 1.125 lei
Exemplu 2:
Student, ciclu licență, absolvent al Universității ”Babeș -Bolyai” Cluj-Napoca, urmează o a 2 a
specializare în cadrul Facultă
ții de Geografie (anul 1). Plăte
ște taxa de școlarizare la a 2 a
specializare anticipat și integral (până la 15 octombrie 2011).
Taxa anuală de școlarizare aferentă anului universitar 2011/2012: 2.400 lei (a se vedea Anexa nr. 3)
Reducere pentru calitatea de absolvent UBB: 25% (a se vedea Anexa nr. 7)
Reducere pentru plata anticipată și integrală: 10% (a se vedea art. 4 a hotărârii de mai sus)
Taxa datorată pentru anul universitar 2011/ 2012 = (1- 0,10) x (1-0,25) x 2.400 =
0.90 x 0,75 x 2.400 = 1.620 lei
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