Anexa nr. 8
la PROCEDURA privind fundamentarea,
încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ

Taxele de şcolarizare în valută
pentru cetăţenii care studiază pe cont propriu la Universitatea din Oradea
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2, din Ordonanţa 22 din 29 august 2009 cu
modificarile si completarile ulterioare, Senatul Universităţii poate stabili valoarea finală a taxelor de
şcolarizare prevăzute în anexă la Ordonanţa care reprezintă valori minime lunare ale acestor taxe pe
domenii de învăţământ. Începând cu anul universitar 2009/2010 s-a propus un nivel majorat cu 10%
peste nivelul prevăzut în anexa 2 la O.G. 22/2009 cu modificările şi completările ulterioare, pentru
toate domeniile de învăţământ.
Argumentele pentru acest nivel sunt următoarele:
necesitatea acoperirii unui procent de 5% din aceste taxe care trebuie virat lunar la
Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului potrivit legii;
un plus de venituri la Facultatea de Medicină şi Farmacie care deţine majoritatea
studenţilor în această situaţie şi care ar avea astfel posibilitatea de reducere a deficitului
financiar.
Cuantumul taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în
România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac
parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, începând cu anul de învăţământ
2009-2010 la Universitatea din Oradea:
A) Invăţământul universitar şi postuniversitar, cu frecvenţă

Domeniul de învăţământ

Învăţământ universitar
de licenţă, de masterat
rezidenţiat (euro/lună)

Învăţământ postuniversitar,
Doctorat (euro/lună)

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici
şi matematici aplicate, sport

297

319

Arhitectură

385

407

Sociouman, psihologie, economic

242

264

Medicină

352

374

1

Muzică şi arte

462

484

Interpretare muzicală, teatru

825

847

Film

1045

1067

Taxele se percep pe întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele de
practică prevăzute în planurile de învăţământ. Taxele se plătesc cu anticipaţie pentru o perioadă de 9
luni [Ordonanţă nr. 22/2009]. Conform planului de învăţământ, pentru licenţă şi masterat, perioada
este de 9 luni, iar pentru rezidenţiat, 11 luni.
Taxele se plătesc într-o singură tranşă, data limită fiind 15 octombrie. Neachitarea până la
termenul stabilit a taxei de şcolarizare (în euro), atrage după sine calcularea de dobânzi de întârziere
(în lei, la cursul zilei), în procent de 0,05 % pe zi (calendaristică) de întârziere. Dobânzile pentru
neplata taxei de şcolarizare se vor calcula începând cu data de 01 noiembrie.
Obligaţia de plată a taxelor şi dobânzilor se aplică şi în cazul rezidenţilor străini.
Sau:
În cazul rezidenţilor străini, înscrierea la studii şi începerea programului este condiţionată de
depunerea dosarului cu actele de studii în original şi plata taxei aferente programului de studii.
Înscrierea la studii se poate face în luna octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie şi martie,
cu data de întâi a lunii. Rezidenţii străini efectuează concediul legal de odihnă, durata concediului de
odihnă este de o lună, aceştia achitând taxa de şcolarizare pe o perioadă de 11 luni [conform
Regulamentului pentru studii de speciali zare în rezidenţiat].
Taxa se plăteşte într-o singură tranşă, cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni.
Neachitarea taxei de şcolarizare (în euro) până la termenul stabilit în contractul individual de
muncă, atrage după sine calcularea de dobânzi de întârziere (în lei, la cursul zilei), în procent de
0,05 % pe zi (calendaristică) de întârziere.
Cetăţenii de origine etnică română sau români cu domiciliul în străinatate, înscrişi la studii
pe cont propriu valutar în România şi care nu au susţinut examenul de admitere, pot beneficia de
reducerea cu 1/3 a taxelor de şcolarizare. Reducerea se aplică în limita unui număr total de 1.000 de
locuri în instituţiile de învăţământ superior, beneficiarii fiind stabiliţi de către Ministerul
Învăţământului, pe baza rezultatelor şcolare obţinute. Nu beneficiază de reducerea de 1/3 cei care,
în ultimul an şcolar, au rămas repetenţi, au încălcat legile ţării sau disciplina universitară [H.G.
689/1994].
La taxele de mai sus se adaugă costul cazării şi, respectiv, al mesei, în cazul în care se
beneficiază de aceste servicii din partea instituţiei de învăţământ.
B. Învăţământ cu frecvenţă redusă şi alte forme de învăţământ organizate conform legii
a) Studii universitare de licenţă: pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la
cuantumul corespunzător domeniilor de învăţământ menţionate la învăţământul cu frecvenţă.
Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene.
b) Studii universitare de masterat, doctorat:
1) pentru colocviul de admitere sa va achita echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A;
2) pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor se va efectua în
condiţiile stabilite la pct. A;
3) pentru programul de cercetare ştiinţifică se vor plăti numai activităţile prevăzute în
planul individual de studiu, cu echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A.
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c) La susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat se achită taxa prevăzută mai jos:
Domeniul de învăţământ

Diploma de licenţă/disertaţie
(euro)

Teza de doctorat
(euro)

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici
şi matematici aplicate, sport

297

594

Arhitectură

385

770

Sociouman, psihologie, economic

242

484

Medicină

352

704

Muzică şi arte

462

924

Interpretare muzicală, teatru

825

1650

Film

1045

2090

Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea şi masa).
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