
TAXE DE ÎNSCRIERE/ŞCOLARIZARE 
 STUDENŢI ŞI CURSANŢI 

 
 
 
Înscriere concurs admitere- Regim postuniversitar Nivelul I/ Nivelul II – 150 Lei 

 

Evaluare finală a Programului de Pregătire Psihopedagogică, pentru studenții și cursanții care sunt 

în regim cu taxă  – 150 Lei, până la 25 iunie 2021 
 
Nivelul I (Iniţial) 

 
Pentru studenții înmatriculați în anul I de studii: 

 
- Tranşa I – 250 Lei (semestrul I), la semnarea contractului de studii; 

 
- Tranşa a II-a – 250 Lei (semestrul al II-lea), până la 01 iunie 2021 

 
Pentru studenții înmatriculați în anul II şi III de studii: 

 
- Tranşa I – 275 Lei (semestrul I), până la 15 noiembrie 2020; 

 
- Tranşa a II-a – 275 Lei (semestrul al II-lea), până la 01 iunie 2021. 

 
 
 
Nivelul I, II – Regim postuniversitar 

 
- Tranşa I – 400 Lei, la semnarea contractului de studii; 

 
- Tranşa a II-a – 400 Lei, până la 20 ianuarie 2021; 

 
- Tranşaa III-a – 400 Lei, până la 15 aprilie 2021; 

 
- Tranşa a VI-a – 400 Lei, până la 01 iunie 2021. 

 
 
 
Nivelul II (aprofundare) 

 
Pentru studenții înmatriculați în anul I de studii: 

 
- Tranşa I – 250 Lei (semestrul I), la semnarea contractului de studii; 

 
- Tranşa a II-a – 550 Lei (semestrul al II-lea), până la 01 iunie 2021. 

 
Pentru studenții înmatriculați în anul II de studii: 

 
- Tranşa I – 400 Lei (semestrul I), până la 15 noiembrie 2020; 

 
- Tranşa a II-a – 400 Lei (semestrul al II-lea), până la 01 iunie 2021. 
 

 



Taxele de înscriere și de şcolarizare se pot plăti la casieria UVT sau prin transfer bancar în contul: 
Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE Cod fiscal al instituţiei: 4279685 Cont: 
RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste Pe ordinul de plată se vor menţiona 
următoarele: 

Pentru Studenți: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, programul de 
formare psihopedagogică Nivel I/Nivel II, anul de studiu, tipulde taxă(studiu, refacerea unei discipline, 
suținere examen final etc). 

 

Pentru Cursanți: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, Nivelul I- Regim Postuniversitar, tipul de 
taxă (studiu, refacerea unei discipline, suținere examen final etc). CNP-ul, numele şi 
prenumele studentului, Nivelul II- Regim Postuniversitar, tipul de taxă, (studiu, refacerea unei discipline, 
suținere examen final etc). În cazul taxei de refacerea unei disciplinei se va preciza şi disciplina de 
învăţământ. 
 


