
TAXE ȘCOLARIZARE in anul universitar 2020/2021 (stabilite pentru fiecare 

specializare, conform criteriilor de admitere),Anexa nr. 2 - Hotărârea Senatului nr. 

2362/26.06.2020 

Taxă școlarizare anuală (Euro) Taxă școlarizare anuală (RON) 

250 1200 

350 1650 

400 1900 

450 2200 

500 2400 

600 2850 

700 
 

3300 

750 3550 

Taxe administrative Universitatea Sapientia (an universitar 2020/2021) 
 

 Denumirea taxei Suma (RON) Observații 

1. 
Taxă admitere  50-100 Stabilită anual de Senat, pe 

specializări 

2. 
Taxă reînmatriculare, după exmatriculare 

 100 
Se adaugă la taxa de 

școlarizare dublă/triplă 

3. Taxă reînmatriculare, după întreruperea 
studiilor 

 100 
 

4. 
Continuarea studiilor în anul suplimentar, 

în cazul nerealizării nr. de credite asumate 

prin contractul de studiu 

 100+ cv       
creditelor 
 disciplinelor 
 repetate 

 

5. Taxă transfer între specializări  100  

6. Taxa pe materiile repetate  40* nr.credite  

7. Taxă urgență  30  

8. 

Taxă eliberare copie foaie 

matricolă,diplomă sau supliment de 

diplomă, la cerere 

 100 

 

9. Taxă reexaminare  50  

10. 
Taxă eliberare programă analitică pe 
specializare  200 

 

11. Taxă examene diferență  50  

12. 

Taxă pentru eliberare adeverință de 

confirmare a autenticității actelor de studii 

(la cerere) 

 10 

 

13. Taxă de recuperare lucrări de laborator și 

proiecte, a cerere 

 20/oră 
- 

14. Taxă școlarizare pentru a doua 
înmatriculare 

 2400  SE pct.26.§ 4. si 6 

15. Taxă școlarizare pentru a treia 
înmatriculare 

 3300  SE pct. 26.§ 4. si 6 

16. Taxă examen de licență  450 * 

17. Taxă modul pedagogic nivel I  300/an  Conform Regulamentului de 



universitar funcționare a IP pct. 12.1 

18. 
Taxă examen de limbă străină LinguaSap 

pentru studenți și angajați 
 60 

 pt.studenți, in cazul repetării 

examenului 

19. Taxă examen de limbă străină LinguaSap 

pentru iersoane din afara universității 
 120 

 

20. Taxă examen de limbă străină ECL  450  

21. Taxă administrare Neptun  20/disciplină  

 

* Se plătește în cazul în care studentul a participat fără a promova la una sau ambele sesiuni 

ale examenului de licență, pe durata unui an universitar și se înscrie pentru examenul de licență 

din anul următor. In cazul în care nu se organizează a doua sesiune de licență, studentul poate 

participa fără plată la prima sesiune din anul următor.  

 
 


