
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR 

 CARE STUDIAZĂ ÎN REGIM “CU TAXĂ” 
 

MODALITATEA DE ACHITARE A TAXELOR DE ȘCOLARIZARE 

 
 Taxele de școlarizare se achită conform contactelor de școlarizare încheiate între Universitatea de 

Arte și student.  

 Cuantumul taxei anuale de studiu se stabileşte de către Senatul universităţii, în funcţie de costurile 

specifice şcolarizării şi se comunică celor în drept astfel: candidaţilor la concursul de admitere 

prin metodologia concursului de admitere, iar studenţilor din anii II și III, cu două săptămâni 

înainte de începerea noului an universitar.  

 În cazul modificării taxei anuale, aceasta va fi stipulată într-un act adiţional la contract, încheiat 

prin acordul părţilor. 

 Taxele se pot achita la casieria universității în clădirea din str. Köteles Sámuel nr. 6, etajul II, cam. 

10., sau prin virament bancar în contul Universității de Arte: 

 

UNIVERSITATEA DE ARTE, 

Târgu-Mureș 

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6 

Cod IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX 

Banca: TREZORERIA TG. MUREŞ 

 

 Termenele de achitare a taxelor de școlarizare în anul universitar 2018-2019: 

  
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI  

LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

taxele de școlarizare se pot achita în trei rate: 

 

Rata I - (40% din cuantumul anual)   - 12 octombrie 2018 

Rata a II-a - (30% din cuantumul anual)   - 14 decembrie 2018 

Rata a III-a - (30% din cuantumul anual)  - 3 mai 2019 

 

LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT   

taxele de școlarizare se pot achita în două rate: 

 

Rata I - (50% din cuantumul anual)   - 12 octombrie 2018 

Rata a II-a - (50% din cuantumul anual)   - 22 februarie 2019 

 

LA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  

taxele de școlarizare se pot achita în două rate: 

 

Rata I - (50% din cuantumul anual)   - 12 octombrie 2018 

Rata a II-a - (50% din cuantumul anual)   - 22 februarie 2019 

 
În cazuri excepționale, rectorul universității poate aproba plata taxei și în alte rate, pe baza cererii 

studenților. 

 
În cazul în care studentul nu plăteşte taxa de studii, va suporta următoarele consecinţe: 

- neprimire la examene în sesiunea din iarnă şi exmatriculare pentru neachitarea ratei a doua; 

- neprimire la examene în sesiunea din vară şi exmatriculare pentru neachitarea ratei a treia. 

  



 
TAXE DE ŞCOLARIZARE VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 

Taxa anuală de şcolarizare pentru studenţii cu taxă care studiază pe cont propriu în lei la studii 

universitare de licenţă şi de masterat, la studii de doctorat cu frecvenţă pentru cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elvețiene: 

 Taxa de școlarizare 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

 

Artele spectacolului - actorie: 3000 lei/an 

Artele spectacolului – păpuși și marionete:  3000 lei/an 

Artele spectacolului – regie:  3000 lei/an 

artele spectacolului - coregrafie:  3000 lei/an 

Scenografie şi eveniment artistic:  3000 lei/an 

Cinematografie, fotografie, media - comunicare audiovizuală, 

scenaristică, publicitate media:  

2400 lei/an 

Teatrologie:  2000 lei/an 

Pedagogie muzicală:  2000 lei/an 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

 

Arta actorului: 3000 lei/an 

 

Arta regizorului: 3000 lei/an 

 

Arta actorului de teatru muzical 3000 lei/an 

 

Arta actorului de teatru de animație: 3000 lei/an 

Scriere dramatică: 3000 lei/an 

 

Teatrologie și impresariat artistic: 3000 lei/an 

 

Arta aplicată a animației: 3000 lei/an 

 

Concepții muzicale contemporane: 3000 lei/an 

 

Educație muzicală contemporană: 3000 lei/an 

 

PROGRAMUL DE STUDIU DE DOCTORAT  

cu frecvenţă în domeniul teatru: 

 

6000 lei/an 

Cursurile Modulului Pedagogic – nivel I și nivel II – în cadrul 

Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic** 

50 lei/credit 

(500 lei/an)  

Total 1750 lei – nivelul I 

Total  1250 lei – nivelul II 

(35 credite) 

** în conformitate cu Regulamentul privind taxele şi tarifele care se percep la Universitatea de Arte din 

Târgu-Mureş pentru servicii universitare, aprobat în ședința Senatului din data de 26 septembrie 2013. 

 
 Rector, 

 Prof.univ.dr.habil. Sorin Crișan 

 

 


