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1. DOMENIU DE APLICARE  

Procedura se referă la modalitatea de restituire totală sau parțială a taxelor de studii 

universitare.  

 

2. SCOP  

Procedura stabileşte etapele şi responsabilităţile restituire totală sau parțială a taxelor de 

studii universitare.  

 

3. RAMBURSAREA TAXELOR 

Rambursarea taxelor de şcolarizare se face în conformitate cu prevederile 

contractului de studii. 

Rambursarea taxelor de şcolarizare achitate de studenţi este posibilă dacă există cauze 

obiective pentru care studenţii înmatriculaţi nu mai pot continua programul de studiu. 

Este necesar ca aceste motive să nu fi existat la momentul achitării taxei. 

 Taxa de studii, achitată total sau parțial, se poate returna doar în cazul, în care 

candidatul admis depune cerere scrisă de retragere de la programul de studii, până la data 

primei zile de înscriere la ultima sesiune de admitere, cu condiția reținerii unei penalități în 

valoare de 15% din cuantumul primei rate a taxei școlare anuale stabilită pentru forma de 

învățământ la care s-a înscris studentul.  

Taxa de admitere nu se returnează. 

În cazul în care studenții decid să își anuleze înmatricularea, rambursarea se va face în 

maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculării. 

Universitatea nu restituie taxele achitate în cazul retragerii voluntare sau a întreruperii 

studiilor la solicitarea scrisă a studentului sau în cazul exmatriculării pentru nerealizarea 

numărului minim de credite anuale. 


