HOTĂRÂREA nr. 57
Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca privind taxele universitare valabile pentru
anul universitar 2016/2017

Art. 1. Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru studenţii înmatriculaţi în limita cifrei de şcolarizare
aprobată anual prin Hotărâre de Guvern şi pe durata normală de şcolarizare prevăzută de lege.
Şcolarizarea peste această cifră respectiv perioadă, se face cu achitarea taxelor stabilite de Senatul universităţii.
Art. 2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, înmatricularea şi reînmatricularea studenţilor, repetarea
examenului de absolvire sau licenţă se fac în baza achitării taxelor legale. De asemenea activităţile didactice
neincluse în planul de învăţământ, solicitate de studenţi şi aprobate de Consiliul facultăţii, se efectuează cu
achitarea taxelor legale.
Cuantumul taxelor precum şi scutirea de la plata acestora, se stabilesc anual de Senatul universităţii.
Art. 3. Studenţii proveniţi de la programe de studii/specializări neautorizate sau în lichidare de la învăţământul
universitar de stat şi transferaţi la programe de studii/specializări autorizate sau acreditate în cadrul aceleiaşi
instituţii de învăţământ superior, nu plătesc taxele prevăzute pentru înmatriculare şi susţinerea examenelor de
diferenţă.
Art. 4. Studenţii proveniţi de la specializările neautorizate de la învăţământul universitar de stat din alte
instituţii de învăţământ superior şi transferaţi la specializări autorizate în cadrul Universităţii de Artă şi Design
din Cluj - Napoca, achită taxele de înmatriculare şi cele pentru susţinerea examenelor de diferenţă.
Art. 5. Studentul care a primit aprobarea pentru prelungirea şcolarităţii pe motive medicale, precum şi cel care
îşi reia activitatea după întreruperea acesteia pe motive medicale, solicitată până la încheierea sesiunii din vară,
vor plăti numai taxa pentru examenele nepromovate şi pentru susţinerea examenelor de diferenţă (dacă este
cazul).
Art. 6. Studenta care a primit aprobarea pentru întreruperea studiilor pe motive de maternitate sau creşterea
copilului, la reluarea activităţii plăteşte taxele pentru susţinerea examenelor de diferenţă (dacă este cazul).
Art. 7. Consiliul facultăţii poate face propuneri de reduceri de taxe, în cazul studenţilor cu situaţie materială
deosebită şi alte situaţii obiective, pe baza cererii depuse de aceştia şi a actelor doveditoare.
De asemenea, beneficiază de reducerea taxelor de şcolarizare integral, salariaţii universităţii precum şi copiii
aflaţi în întreţinerea acestora, până la vârsta de 25 de ani (numai cu aprobarea senatului Univesităţii). Reducerea
se acordă la oricare din cele trei cicluri de învăţământ (licenţă, masterat, doctorat) pe bază de cerere individuală,
depusă la decanatul facultăţii. Tabelele nominale avizate de consiliile de facultate se vor supune aprobării
senatului până la data de 31 octombrie. Pentru salariaţii universităţii care beneficiază de reducere, se va încheia
un act adiţional la contractul de muncă, prin care se vor preciza obligaţiile faţă de universitate ale acestora.
Art. 8. Toate taxele prevăzute la art. 5-6 referitoare la examenele de diferenţă se vor achita integral la începutul
anului universitar până la cel mai târziu 31 octombrie.
Art. 9. În conformitate cu art. 222 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Senatul Universităţii
de Artă şi Design din Cluj–Napoca, întrunit în şedinţa din 21 aprilie 2016, a aprobat cuantumul
următoarelor categorii de taxe, care se vor aplica în anul universitar 2016/2017:

I.
1. Înmatricularea studenţilor, indiferent de nivel:

110 lei

2. Înmatricularea studenţilor (în cazul transferaţilor), indiferent de nivel:

350 lei

3. Reînmatriculări pentru studenţii universităţii noastre exmatriculaţi,
care au primit aprobare pentru reînmatriculare:

350 lei

4. Întârzieri la plata taxei de şcolarizare

0,2%/zi întârziere

5. Aprobarea transferului, inclusiv eliberarea documentelor aferente (studenţi)
- către alte instituţii
- în cadrul universitãţii, de la o facultate la alta
- de la un program de studiu la altul

800 lei
200 lei
200 lei

6. Examene de diferenţe

150 lei /examen

7. Examene nepromovate (credite restante), tarif unitar/oră/an

90 lei /ora/semestru

8. Taxă depozitare diplome de licenţă/absolvire/master/certificate DPPD/
certificate grade didactice şi definitivat neridicate de către
absolvenţi în termen de un an de la începerea procedurii de eliberare a acestora

50 lei/an

9. Depozitarea peste 12 luni a dosarelor de concurs, a dosarelor absolvenţilor
și alte cazuri (exmatriculați, retrași de la studii, etc.)

50 lei/an

10. Activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ, solicitate
de studenţi şi aprobate de Consiliul facultăţii:
- o oră de curs sau seminar
- o oră de laborator

18 lei
25 lei

11. Testarea şi eliberarea de certificate privind competenţa lingvistică:
- pentru studenţii universității
- pentru personalul universităţii
- pentru personalul din afara universităţii

60 lei
gratuit
150 lei

12. Taxă procesare colocviu de admitere la grad didactic I (toate
etapele cumulate pe parcursul celor doi ani)

300 lei

13. Taxă acordare grad didactic I pe baza titlului științific de doctor

300 lei

14. Taxă procesare examen grad didactic II

150 lei

15. Înscrierea la concursul de admitere, studii universitare de licenţă

200 lei

16. Înscrierea la concursul de admitere, studii universitare de master

200 lei

17. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

300 lei pt.candidaţii
din afara UAD,
gratuit pt. personalul
UAD

18. Taxa de şcolarizare anuală pentru studii universitare de licenţă

3450 lei

19. Taxa de şcolarizare anuală pentru studii universitare de licenţă – programul
de studii/specializarea Istoria și teoria artei

2200 lei

20. Taxa de şcolarizare anuală pentru studii universitare de master

4200 lei

21. Taxa de şcolarizare anuală pentru studii universitare de doctorat

6000 lei

22. Aprobarea transferului doctoranzilor (excepţie: caz de deces al conducătorului ştiinţific):
- de la alte instituţii la UAD
500 lei
- de la UAD la alte instituţii
2000 lei
23. Taxă anuală pentru prelungirea studiilor universitare de doctorat

6000 lei

24. Taxă pentru susţinerea tezei de doctorat (studenții de la taxă)

5000 lei

25. Reexaminarea în sesiune specială an III; măriri de nota

200 lei/examen

26. Refacerea modulului pedagogic

2900 lei
(nivel I 1300 lei,
nivel II 1600 lei)

27. Modulul pedagogic, nivelul I, pentru studenţii cu taxă

400 lei/an

28. Modul pedagogic, nivel II

1225 lei/nivel

II.
1. Eliberarea în regim de urgenţă a actelor/documentelor
(maxim 2 zile lucrătoare – 48 de ore – de la data înregistrării cererii)

tarif dublu

2. Anexa la situaţia şcolară - programe analitice ale disciplinelor studiate,
eliberate la cerere

400 lei

3. Eliberări de duplicate:
- carnet de student
- legitimaţie de student
- certificate definitivat, gradul I şi II, modul pedagogic
- certificate de competenţă lingvistică
- diplomã de studiu
- foi matricole
- supliment de diplomã
- permis bibliotecă
- situații școlare
- alte acte solicitate de studenţi

60 lei
35 lei
150 lei
50 lei
300 lei
150 lei
100 lei
10 lei
60 lei
60 lei

III. Taxele pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii ale absolvenţilor Universităţii de
Artă şi Design care candidează la burse de studii sau locuri de muncă în SUA sau alte ţări:
1. Traducerea actelor de studii şi a altor texte
2. Certificarea copiei după diploma de licenţă + 1 Anexă
în limba română – 1 exemplar
3. Certificarea copiei după diploma de studii aprofundate/master
+ 1 Anexă în limba română – 1 exemplar
4. Eliberări de acte de studii, adeverinţe, certificate, etc. într-o limbă de
circulaţie internaţională:
- pentru studenţii
- personalul U.A.D.
- pentru personalul din afara U.A.D.

25 lei/pag.
60 lei
60 lei

10 lei/pag
gratuit
60 lei/pag.

În situaţia în care solicitantul pretinde mai multe exemplare, acesta va achita în plus preţul multiplicării:
- 1 pag. A4: 50 bani
- 1 pag. A3: 1 leu

IV. Taxele percepute solicitanţilor pentru atestări bazate pe documentare din arhiva Universităţii:
1. Situaţii şcolare solicitate de absolvenţii din promoţii vechi şi foarte vechi
2. Adeverinţe de vechime pentru o perioadă de 5 ani (inclusiv adeverinţele
de vechime solicitate cf. Legii 19/2000)
3. Adeverinţe de salarizare pentru o perioadă de 5 ani
4. Alte adeverinţe care să ateste diferite aspecte din perioada şcolarizării
(exmatriculări, burse, situații școlare etc.)

150 lei
10 lei
60 lei
60 lei

V. Taxe obligatorii pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior
- Taxa de înscriere la examenul de selecţie
- Taxa/probă examen de selecţie

300 lei
400 lei

VI. Taxe pentru examenul de finalizare a studiilor în învăţământul superior, pentru:
A. Absolvenţii U.A.D. Cluj – Napoca care au beneficiat de două prezentări gratuite,
conform Regulamentului de credite transferabile şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ
superior care susţin examenele de finalizarea a studiilor universitare de licenţă la
UAD Cluj–Napoca:
1. Taxele minime pentru examenul de licenţă, examenul de diplomă:
800 lei
a) Proba 1 – Evaluare cunoştinţe fundamentale de specialitate
b) Proba 2 - Prezentare şi susţinere lucrare de licenţă/proiect de diplomă
c) Certificatul de competenţă lingvistică de specialitate într-o limbă de largă
circulaţie internaţională
150 lei
B. Taxa pentru eliberarea actelor de studii ale absolvenţilor U.A.D. care au
aprobarea pentru finalizarea studiilor la alte instituţii de învăţământ superior,
600 lei
precum și absolvenții altor universități care susțin examenul de finalizare a
studiilor la U.A.D.

VII. Taxe cămine
Cămin str. Albac
1) regie cămin student subvenție dublă
2) regie cămin student subvenție simplă
3) regie cămin student fără subvenție
Cămin str. Al. Vaida Voevod
1) regie cămin student subvenție dublă
2) regie cămin student subvenție simplă
3) regie cămin student fără subvenție
4) regie cămin student ERASMUS incoming

Cazări ocazionale
1) pat în cameră dublă
2) cameră dublă
3) cameră dublă
4) cameră dublă

120 lei/lună
170 lei/lună
250 lei/lună

170 lei/lună
220 lei/lună
370 lei/lună
100 eur/lună
(echivalentul în lei la cursul
oficial BNR din ziua efectuării
plății)

50 lei/zi
100 lei/zi
600 lei/lună/pat
1200 lei/lună

VIII. Taxe bibliotecă
1. Emitere legitimaţie bibliotecă pentru absolvenţii UAD
şi pentru persoanele externe
2. Penalizare pentru nerestituirea la termen a volumelor/revistelor
împrumutate la domiciliu (se va percepe din a 15-a zi de la împrumutarea
volumului)

15 lei/an

1 leu/zi

IX. Taxe închirieri și cazare
1. Taxă închiriere șevalete
2. Taxă închiriere scaune
3. Taxă închiriere sala mare Casa Matei Corvin
4. Taxă cazare Casa de Creație Beliș, vila B
- în scopul desfășurării activității didactice
- altele

5 lei/șevalet/zi
5 lei/scaun/zi
1500 lei/zi
gratuit
30 lei/pat/persoană

X. Copiii angajaţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca sunt scutiţi de taxele prevăzute
la pct. I.1, I.16 şi I.17.

XI. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri (începând cu 3 octombrie 2016) se abrogă hotărârile
anterioare privind aceste categorii de taxe.
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