ANUNȚ
Taxele şi tarifele pentru serviciile universitare contra cost practicate de Universitatea Naţională
de Arte din Bucureşti sunt prevăzute în Lista taxelor şi tarifelor pentru servicii universitare
valabile pentru anul universitar 2018-2019, aprobată de Senatul universitar.
Conform Listei, pentru anul universitar 2018/2019, taxa de reexaminare şi de re-reexaminare
este:
-

125 de lei înmulţit cu numărul de credite alocat disciplinei respective, pentru
licenţă,

-

255 de lei înmulţit cu numărul de credite alocat disciplinei respective, pentru
master.

-

Taxele pentru măriri de note (50 lei / examen)

Reexaminarea este examenul susţinut de student în urma nepromovării restanţei sau
absentării la examenul de restanţă.
Re-reexaminarea este examenul susţinut de student în urma nepromovării reexaminării sau
absentării la examenul de reexaminare.
Măriri de notă se fac doar pentru studenții integraliști, pentru discipinele la care tipul de
examinare este EXAMEN si pentru maxim 3 examinări.
Taxele se achită în contul BCR după care, chitanța impreuna cu o cerere adresată domnului
Decan (pentru a aproba măririle de nota, reexaminarea si reexaminarea) se depun la
secretariatul facultății până la data de 23.08.2019, ora 13.00.
TAXELE ȘCOLARE se vor plăti in numerar la: orice sucursală/agenție BCR - Banca
Comercială Română in
Cont IBAN: RO06RNCB0072039062550016
Pentru contabilizarea si evidența corectă a sumelor încasate prin instituțiile bancare a
studenților școlarizați cu taxă (lei) la învățământul de zi, se impune ca în momentul efectuării
fiecărei plăți, să fie declarate corect următoarele date:
• Nume, prenume student - Numele complet
• CNP student
• Tip studii - Licență; Master; Doctorat; DPPD
• An studii - I; II; III; IV; V; prelungire
• Program studii / secție - Se mentioneaza în clar, Programul de studii/secția la care este
înscris studentul
• Tip taxă - taxa reexaminare; taxă re-reexaminare; taxă mărire notă;
Dupa efectuarea plății, se va depune la secretariatul facultății chitanța doveditoare

DECANAT,

