
PLATA TAXEI pentru studentii în regim CU TAXĂ, licență și master Taxa de scolarizare pentru anul 

universitar 2021-2022, trebuie achitată după cum urmează:  

· pentru studenții din anul I de studii:  

- ciclul de studii universitare de licență  

I. 30% din valoarea taxei (pentru studenții de la domeniul Informatică) - se 

achită până la data de 15 ianuarie 2022; 

II. 50% din valoarea taxei (pentru studenții de la domeniul Matematică), se 

achită până la data de 15 martie 2022, de către studenții care rămân pe loc cu taxă în 

urma reclasificării pe locuri finanțate de la bugetul de stat și pe locuri cu taxă ce va fi 

efectuată în urma sesiunii de examene B-I.  

- ciclul de studii universitare de masterat - a treia tranșă din taxa de studii - 30% din 

valoarea taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 2022.  

· pentru studenții din anii II și III ai ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al 

ciclului de studii universitare de masterat - a doua tranșă din taxa de studii - 50% din valoarea taxei - se 

achită până la data de 15 ianuarie 2022.  

 

Cuantumul taxelor de studii aferent anului universitar curent este disponibil AICI. 

 

 Taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb, contectându-vă cu contul 

vostru de e-mail instituțional (@e-uvt.ro) și accesând secțiunea Financiar -> Plăți.  

 

Neplata taxei de studiu în termenele stabilite are ca efect suspendarea producerii efectelor juridice - 

drepturi și obligații - ce decurg din contractul de studii. Astfel, studenții care până la data de 15 

ianuarie 2022 nu au achitat toate tranșele din taxa de studii scadente până la acel moment, în 

conformitate cu contextul lor educațional, nu vor putea susține examenele în sesiunile aferente 

semestrului I al acestui an universitar, nefiind înscriși în cataloagele de examen, contractul de studii 

fiind suspendat până la achitarea tranșelor din taxa de studii restante. 

http://www.uvt.ro/wp-content/uploads/sites/3/2021/08/Taxe-de-studiu-2021-2022.pdf
https://login.e-uvt.ro/aai/module.php/core/loginuserpassorg.php?AuthState=_a247cdd54f2b5f3ab164be5d841c9b2e24f8011399%3Ahttps%3A%2F%2Flogin.e-uvt.ro%2Faai%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fstudentweb.uvt.ro%252Fums%252Fsaml%252Fmetadata%26cookieTime%3D1641389114

