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Hotărârea Consiliului de Administraţie al  Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara       

nr. 178 din 09.07.2021 

cu privire la taxele de studii pentru anul universitar 2021 – 2022 

 

 

Consiliul de Administrație, întrunit statutar în ședința din data de 09.07.2021, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă taxele de studii pentru anul universitar 2021 – 2022 după cum urmează: 

a. pentru ciclul de studii LICENŢĂ: 

- Facultatea de Ştiinţe Economice,  specializarea “Finanţe și Bănci”: 450 € / an (taxa se 

achită în lei la cursul BNR din ziua plăţii) 

- Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea “Contabilitate și Informatică de Gestiune”: 

450 € / an (taxa se achită în lei la cursul BNR din ziua plăţii) 

b. pentru ciclul de studii LICENŢĂ: 

- Facultatea de Inginerie, specializarea “Tehnologia Informaţiei”: 490 € / an (taxa se achită 

în lei la cursul BNR din ziua plăţii) 

Art. 2. Se aprobă taxele universitare pentru anul universitar 2021 – 2022, conform anexei ataşate. 

                  PREŞEDINTE                                                                        

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,                                                         RECTOR, 

     

      Prof. univ. dr. Titus SLAVICI                                 Conf. univ. dr. Moise Dorel ANDRAȘ 
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Anexa 1 la HCA nr. 178/09.07.2021 

 

 

TAXE UNIVERSITARE DE STUDIU  

pentru anul universitar 2021/2022 

 

Facultatea  Ciclul I (licenţă) 

Facultatea de Inginerie  490 euro
1
  

Facultatea de Ştiinţe Economice 450 euro
2
 

 

TAXE UNIVERSITARE PENTRU ANUL 2021/2022 

 

Felul taxei lei 

Taxe pentru activitatea didactica a studentilor 

Taxa de înmatriculare 0 

Taxa reînmatriculare 0 

Taxa de studiu 0 

Taxa reexaminare (de la a patra 

prezentare in sus ) 
0 

Taxa marire nota (de la a patra 

prezentare in sus ) 
0 

Taxa recuperare laborator 0 

Taxa contractare disciplina de studiu 0 

Taxa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licenţă 

absolventi externi UIS 0 

absolventi UIS care nu au susţinut în 

sesiunea aferenta promotiei 
0 

Taxa de eliberare duplicate (diploma, 

foaie matricola sau suplimentdiploma) 
0 

Taxa eliberare programe analitice/ fisa 

disciplina in regim de urgenta (maxim 

5 zile lucratoare de la data 

inregistrarii cererii) 

0 

Taxa de eliberare situatii scolare in 

regim de urgenta (maxim 5 zile 

lucratoare de la data inregistrarii 

cererii) 

0 

Taxe admitere 

Taxa de înscriere  100  

Taxe competenta lingvistica 

                                                 
1
 Taxa se achită în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 

2
 Taxa se achită în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 



 

 2 

UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA  
 

Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144; Tel. / Fax. 0256-213108; 0745521710;  

www.islavici.ro; E-mail: secretariat@islavici.ro 

 

Test pentru obtinerea certificatului de 

competenta lingvistica  
0 

Duplicat certificat de competenta 

lingvistica 
0 

Taxe arhivare 

Taxa pentru pastrare acte originale la 

dosar in arhiva (dupa 15 decembrie a 

anului admiterii sau finalizarii 

studiilor) 

0 

Alte taxe 

Taxa examen selectie (cf. Legii 

60/2000) 
0 

Inscriere la concursuri pe posturi didactice 

preparator, asistent 

lector 

conferentiar 

profesor 

Eliberarea in regim de urgenta a 

diplomei de finalizare a studiilor 

(maxim 4 zile lucratoare de la data 

inregistrarii cererii) 

0 

 

 

 

 

                                                                                                        PREŞEDINTE                                                                        

                                                                                 CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,                                                          

     

                                                                                        Prof. univ. dr. Titus SLAVICI                                   

 


