PROPUNERI
Cuantumul taxei de înscriere – admitere 2022
Studii universitare de MASTER

Facultatea

Taxă
înscriere

1			 Administraţie şi Afaceri												150 lei
2			 Biologie														200 lei
3			 Chimie														150 lei
4			 Drept			

												400 lei

5			 Fizică															150 lei
6			 Filosofie

													200 lei

7			 Geografie											250 lei/master | 100 lei/conversie profesională
8			 Geologie şi Geofizică												150 lei
9			 Istorie											100 lei / master | 100 lei / conversie profesională
200 lei pentru înscrierea la unul
sau mai multe programe (maximum trei)

10			

Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării					

11			

Limbi şi Literaturi Străine 								250 lei / program | 350 lei două specializări

12			

Litere															200 lei

13			

Matematică şi Informatică											2501 lei

16			

250 lei / master domeniul Psihologie | 200 lei
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
domeniul Științe ale Educației / conversie profesională
150 lei prima înscriere | 100 lei a II-a înscriere |
Sociologie şi Asistenţă Socială
50 lei a III-a și următoarele înscrieri
150 lei / un dosar |
Ştiinţe Politice
										250 lei / două sau mai multe dosare

17			

Teologie Ortodoxă												250 lei

18			

Teologie Baptistă 												150 lei

19			

Teologie Romano-Catolică											200 lei

14			
15			

Taxa de înscriere la admitere pentru masteratul didactic este de 150 lei.
Facultatea de Matematică și Informatică:
A. Înscriere domeniul Matematică – 250 lei
B.
Înscriere domeniul Informatică – 250 lei
			
a)
candidații care doresc să se înscrie la mai mult de un program de studii de la domeniul Informatică trebuie să plătească o taxă suplimentară
			
de 100 lei pentru fiecare dintre ele.
			
b)
Excepție de la punctul anterior fac programele de studiu Baze de Date şi Tehnologii Software (învățământ cu frecvență și învățământ cu
			
frecvență redusă), pentru care se va plăti o singură taxă.
C.
Înscrierea la ambele domenii (Informatică și Matematică) – 250 lei primul domeniu și 125 lei al doilea domeniu.
Rămân valabile taxele suplimentare menționate pentru domeniul Informatică.
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