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TAXE DE ȘCOLARIZARE
VALABILE ÎN ANUL UNIV. 2016-2017
În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din data de 11.11.2015,
Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 87 din data de 20.01.2016 și Hotărârile Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 88 din data de 10.02.2016 şi respectiv, în baza prevederilor din Procedura
pentru fundamentarea taxei de studiu adoptată la nivelul Universităţii din Oradea, precum și a Raportului BNR
asupra inflaţiei – februarie 2016, taxele de școlarizare pentru anul univ. 2016/2017 propuse de către Facultatea
de Științe Economice a Universității din Oradea pentru programele de studii organizate sunt după cum urmează:
I.

Nr.
crt.

Taxa de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu
frecvență (IF) și la distanță (ID), pentru anul univ. 2016/2017:

Domeniul de
licenţă

Specializarea
(acronimul
specializării)

Nr. de
credite /
Durata de
şcolarizare

Forma de
învăţământ

Taxa de
școlarizare
pentru anul
univ.
2016/2017
- LEI -

Taxa de
școlarizare
pentru anul univ.
2016/2017
pentru studenții
pe cont propriu
valutar (non-UE)
- EURO –

1

Administrarea
afacerilor

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
(ECTS)

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
/ Învăţământ la
distanță (ID)

2900 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

2.

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor
(în limba engleză) (AAE)

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3500 lei/an

350 Euro / lună,
3500 Euro / an

3

Economie şi
afaceri
internaţionale

Afaceri internaţionale
(AI)

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
/ Învăţământ la
distanță (ID)

2900 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

4

Economie şi
afaceri
internaţionale

Afaceri internaţionale (în
limba engleză) (AIE)

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3500 lei/an

350 Euro / lună,
3500 Euro / an

Finanţe şi bănci (FB)

180 credite
6 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
/ Învăţământ la
distanță (ID)

2900 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

5

Finanţe
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Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Specializarea
(acronimul
specializării)

Nr. de
credite /
Durata de
şcolarizare

6

Contabilitate

Contabilitate şi
informatică de gestiune
(CIG)

7

Management

Management (MN)

180 credite
6 semestre

8

Marketing

Marketing (MK)

180 credite
6 semestre

180 credite
6 semestre

Forma de
învăţământ

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
/ Învăţământ la
distanță (ID)
Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
/ Învăţământ la
distanță (ID)
Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
/ Învăţământ la
distanță (ID)

Taxa de
școlarizare
pentru anul
univ.
2016/2017
- LEI -

Taxa de
școlarizare
pentru anul univ.
2016/2017
pentru studenții
pe cont propriu
valutar (non-UE)
- EURO –

2900 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

2900 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

2900 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

II. Taxa de școlarizare pentru programele de studii universitare de master, forma de învățământ cu
frecvență (IF), pentru anul univ. 2016/2017:

Nr.
crt.

1.
2.
3.

Domeniul de
licenţă

Administrarea
afacerilor
Administrarea
afacerilor
Administrarea
afacerilor

4.

Contabilitate

5.

Economie şi
afaceri
internaţionale

6.

Economie şi
afaceri
internaţionale

7.

Economie şi
afaceri
internaţionale

8.

Finanţe

9.

Management

10.

Management

Specializarea
(acronimul
specializării)

Economia şi
administrarea afacerilor
în turism şi industria
ospitalităţii (EAATIO)
Administrarea afacerilor
regionale (AAR)
Administrarea afacerilor
(în limba engleză) (AA)
Contabilitatea, auditul şi
gestiunea afacerilor
(CAGA)
Relaţii economice
europene (REE)
Administrarea afacerilor
interne şi internaţionale a
întreprinderilor mici şi
mijlocii (AAIIIMM)
Administrarea afacerilor
internaţionale (în limba
engleză) (AAI)
Finanţe, bănci, asigurări
(FBA)
Managementul
organizaţiei (MO)
Management avansat (în
limba engleză) (MA)

Forma de
învăţământ

Taxa de
școlarizare
pentru anul
univ.
2016/2017
- LEI -

Taxa de
școlarizare
pentru anul univ.
2016/2017
pentru studenții
pe cont propriu
valutar (non-UE)
- EURO –

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3000 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

120 credite,
4 semestre
120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3000 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3000 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3000 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an

120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3500 lei/an

350 Euro / lună,
3500 Euro / an

120 credite,
4 semestre
120 credite,
4 semestre
120 credite,
4 semestre

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
Învăţământ cu
frecvenţă (IF)
Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

Nr. de
credite /
Durata de
şcolarizare
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3000 lei/an
3500 lei/an

3000 lei/an
3000 lei/an
3500 lei/an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an
350 Euro / lună,
3500 Euro / an

250 Euro / lună,
2500 Euro / an
250 Euro / lună,
2500 Euro / an
350 Euro / lună,
3500 Euro / an

Nr.
crt.

11.

Domeniul de
licenţă

Marketing

III.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Specializarea
(acronimul
specializării)

Marketing şi comunicare
în afaceri (MCA)

Nr. de
credite /
Durata de
şcolarizare
120 credite,
4 semestre

Forma de
învăţământ

Taxa de
școlarizare
pentru anul
univ.
2016/2017
- LEI -

Învăţământ cu
frecvenţă (IF)

3000 lei/an

Taxa de
școlarizare
pentru anul univ.
2016/2017
pentru studenții
pe cont propriu
valutar (non-UE)
- EURO –
250 Euro / lună,
2500 Euro / an

Taxa de școlarizare pentru programele de studii postuniversitare de educație permanentă de
specializare / inițiere, forma de învăţământ cu frecvență (IF), pentru anul univ. 2016/2017,
aprobate prin Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din data de 11.11.2015 și
respectiv, prin Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 88 din data de 10.02.2016:
Domeniul de
studiu

Denumire program / Program
postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă

Forma de
învăţământ/
Durata

Taxa de școlarizare pentru
anul univ. 2015/2016
- LEI -

Management

Manager de proiect

IF / 100 ore

900 lei

Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Economie și
Afaceri
internaționale
Administrarea
afacerilor
Administrarea
afacerilor
Administrarea
afacerilor
Administrarea
afacerilor

Comunicare in limba engleza pentru
mediul de afaceri – A1

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba franceza pentru
mediul de afaceri – A1

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba germana pentru
mediul de afaceri – A1

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba italiana pentru
mediul de afaceri – A1

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba engleza pentru
mediul de afaceri – A2

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba franceza pentru
mediul de afaceri – A2

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba germana pentru
mediul de afaceri – A2

IF / 40 ore

700 lei

Comunicare in limba italiana pentru
mediul de afaceri – A2

IF / 40 ore

700 lei

Inițierea in negocierea și contractarea
operațiunilor de export-import

IF / 20 ore

500 lei

Negocierea, contractarea și derularea
operațiunilor de export-import

IF / 40 ore

700 lei

Antreprenoriat și administrarea afacerii

IF / 90 ore

1300 lei

Planul de afaceri

IF / 20 ore

500 lei

Administrarea afacerilor în industria
turismului

IF / 60 ore

900 lei

Economie socială

IF / 90 ore

1300 lei
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Forma de
învăţământ/
Durata

Taxa de școlarizare pentru
anul univ. 2015/2016
- LEI -

IF / 90 ore

1300 lei

IF / 90 ore

1300 lei

Manageri şi leadership

IF / 20 ore

500 lei

Management

Management informatizat al proceselor
organizaționale

IF / 90 ore

1300 lei

20.

Management

Management sanitar

IF / 180 ore

2500 lei

21.

Management

Managementul și marketingul
evenimentelor

IF / 40 ore

700 lei

22.

Marketing

Forța de vânzare în mediul competitiv

IF / 40 ore

700 lei

23.

Marketing

Responsabilitatea socială a companiei

IF / 30 ore

600 lei

24.

Marketing

Metode calitative şi cantitative de
cercetare a pieţei

IF / 40 ore

700 lei

Nr.
crt.

Domeniul de
studiu

16.

Administrarea
afacerilor

17.

Management

18.

Management

19.

IV.

Nr.
crt.

Denumire program / Program
postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă
Politici concurențiale: cadru conceptual
și instrumente
Managementul afacerilor în mediul
concurențial

Taxa de școlarizare pentru programele de pregătire profesională autorizate prin Autoritatea
Națională pentru Calificări (ANC), forma de învăţământ cu frecvență (IF), pentru anul univ.
2016/2017, aprobate prin Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 87 din data de
20.01.2016:
Denumire program / Program
postuniversitar de formare și
dezvoltare profesională continuă

Domeniul de
studiu

Forma de
învăţământ/
Durata

Taxa de școlarizare pentru
anul univ. 2015/2016
- LEI -

1.

Administrarea
afacerilor

Evaluator în sistemul formării
profesionale continue (COR
242411)

IF / 80 ore

950 lei

2.

Management

Formator (COR 242401)

IF / 80 ore

950 lei

3.

Management

Manager proiect (COR 242101)

IF / 84 ore

950 lei

De asemenea, vă comunicăm că tot prin Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din data de
11.11.2015, s-au adoptat și următoarele reduceri de taxă pentru studenții și absolvenții Universității din Oradea
care vor urma a doua specializare în cadrul facultății noastre:

1.

Nr.
crt.

Facultatea

Reducerea
taxei de
școlarizare

Programul/specializarea de
studii universitare de licență
pentru care se acordă reducerea
taxei de școlarizare

0

1

2

3

Facultatea de
Științe Economice

50%

• Afaceri internaţionale (în limba
engleză) (forma de învățământ
cu frecvență - IF)
• Administrarea afacerilor (în
limba engleză) (forma de
învățământ cu frecvență - IF)
• Afaceri internaţionale (forma
de învățământ la distanță - ID)
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Programul/specializarea de
studii universitare de
master pentru care se
acordă reducerea taxei de
școlarizare
4

•

•
•

Administrarea afacerilor
interne şi internaţionale
ale întreprinderilor mici
şi mijlocii
Administrarea afacerilor
regionale
Economia şi
administrarea afacerilor
în turism şi industria

Nr.
crt.

Facultatea

Reducerea
taxei de
școlarizare

Programul/specializarea de
studii universitare de licență
pentru care se acordă reducerea
taxei de școlarizare
• Economia comerţului,
turismului şi serviciilor (forma
de învățământ la distanță - ID)
• Contabilitate şi informatică de
gestiune (forma de învățământ
la distanță - ID)
• Finanţe şi bănci (forma de
învățământ la distanță - ID)
• Management (forma de
învățământ la distanță - ID)
• Marketing (forma de
învățământ la distanță - ID)
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Programul/specializarea de
studii universitare de
master pentru care se
acordă reducerea taxei de
școlarizare
ospitalităţii
• Relaţii economice
europene
• Managementul
organizației
• Marketing şi comunicare
în afaceri

