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Taxele pentru doctoranzii pe locuri cu taxă 
(pentru cetăŃeni care nu sunt din UE1, SEE2, CE3) 

Anul universitar 2010/2011 
 

 

Taxa lunară de studii (în EUR) 

Facultatea 
Doctorat cu 

frecvenŃă 
Doctorat fără 

frecvenŃă 

Taxa de 
susŃinere 

a tezei 
de doctorat 

(în EUR) 
Facultatea de Matematică şi Informatică 300 300 1500 
Facultatea de Fizică 290 290 540 
Facultatea de Chimie şi Inginerie 
Chimică  

290 290 540 

Facultatea de Biologie şi Geologie 290 290 540 
Facultatea de ŞtiinŃa Mediului 290 290 540 
Facultatea de Geografie 290 290 1500 
Facultatea de Istorie şi Filosofie 240 240 440 
Facultatea de Studii Europene 500 500 440 
Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă 
Socială 

240 240 440 

Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale 
EducaŃiei 

240 240 440 

Facultatea de ŞtiinŃe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării 

340 340 450 

Facultatea de Litere 240 240 440 
Facultatea de Drept 250 250 440 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor 

300 300 1500 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 240 240 440 
Facultatea de Teologie Reformată 300 300 1250 
Facultatea de Teologie Romano-
Catolică 

240 240 440 

Facultatea de Teatru şi Televiziune 770 770 1500 

 
NOTĂ: 
1UE: Uniunea Europeană 
2SEE: SpaŃiul Economic European 
3CE: ConfederaŃia ElveŃiană 
 
Taxele au fost aprobate de Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai în 3 mai 2010 în conformitate cu Legea nr. 1/2010, odată 
cu precizările care sunt prezentate în cele ce urmează.



CetăŃenii din România, Uniunea Europeană, SpaŃiul Economic European sau ConfederaŃia ElveŃiană 
plătesc taxa anuală de studii, respectiv taxa de susŃinere a tezei de doctorat, la secretariatul facultăŃii 
în care îşi desfăşoară studiile de doctorat. Orice informaŃie referitoare la modul de plată al taxelor se 
poate obŃine de la acel secretariat. În urma efectuării oricărei plăŃi, doctoranzii au obligaŃia de a 
prezenta secretariatului Institutului de Studii Doctorale al UniversităŃii copii după chitanŃele care 
atestă că au achitat respectivele taxe. 
 
PRECIZĂRI ALE SENATULUI UNIVERSITĂłII BABEŞ-BOLYAI REFERITOARE LA 
TAXELE ce vor fi achitate de doctoranzii pe locuri cu taxă 
 
1. Taxele anuale de studii se pot plăti integral sau în cel mult 4 rate, în aşa fel încât: 
          a) până la 15 octombrie să se fi achitat cel puŃin 25% din taxa anuală; 
          b) până la 15 decembrie să se fi achitat cel puŃin 50% din taxa anuală; 
          c) până la 15 martie să se fi achitat cel puŃin 75% din taxa anuală; 
          d) până la 15 mai să fie achitată întreaga taxa anuală. 
 
2. Doctorandului, care provine din România, Uniunea Europeană, SpaŃiul Economic European sau 
ConfederaŃia ElveŃiană şi achită integral taxa anuală de studii la începutul anului universitar, i se 
acordă o reducere de 10% a acesteia. 
 
3. FacultăŃile au libertatea de a acorda doctoranzilor care sunt angajaŃi ai UniversităŃii Babeş-Bolyai 
o reducere de cel mult 50% din taxa anuală de studii, respectiv din taxa de susŃinere a tezei de 
doctorat, pe baza solicitărilor scrise ale acestor doctoranzi, adresate facultăŃilor. 
 
4. Doctorandul la forma cu frecvenŃă care nu este cetăŃean al Uniunii Europene, nici al SpaŃiului 
Economic European şi nici al ConfederaŃiei ElveŃiene achită, în fiecare an de studii, taxele lunare 
hotărâte de Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai pe întreaga durată a anului de învăŃământ de 9 luni, 
inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planul de învăŃământ, deci în acest caz, de10 
luni; 
 
5. Doctorandul la forma fără frecvenŃă care nu este cetăŃean al Uniunii Europene, nici al SpaŃiului 
Economic European şi nici al ConfederaŃiei ElveŃiene achită următoarele taxe de studii: 
          a) pentru programul de pregătire universitară avansată (primul an de studii) plăteşte taxele 
lunare hotărâte de Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai pe întreaga durată a anului de învăŃământ de 9 
luni, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învăŃământ, deci în acest caz, 
de10 luni; 
          b) pentru programul de cercetare ştiinŃifică din anii care urmează după primul an de studii 
plăteşte activităŃile prevăzute în planul individual de studii universitare de doctorat, achitând pentru 
fiecare dintre ele echivalentul taxei lunare hotărâte de Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai. 


