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Taxe admitere și taxa de școlarizare – ciclul de master 

 Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON 

 Taxa pentru contestaţii    - 150 RON 

 Taxa de înmatriculare     - 100 RON 

 Taxa de şcolarizare (valabilă la Facultatea de Științe Economice, în anul univ. 2018-
2019, pentru cetățenii români și pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):  
 3000 RON/an universitar pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvență (IF), 

studii universitare de master cu predare în limba română - se poate achita integral 
sau în trei tranşe, astfel: tranşa I - 1000 RON, tranşa II - 1000 RON şi tranşa III - 
1000 RON; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru 
candidaţi declarați admișii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare 
până în data de 15 octombrie 2018; 

 3500 RON/an universitar pentru studenţii la forma de învăţământ cu frecvență (IF), 
studii universitare de master cu predare în limba engleză - se poate achita integral 
sau în trei tranşe, astfel: tranşa I - 1200 RON, tranşa II - 1200 RON şi tranşa III - 
1100 RON; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru 
candidaţi declarați admișii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare 
până în data de 15 octombrie 2018; 

 Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 
150 Euro 

 
Taxele pot suferi modificări ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Senatului 

Universităţii din Oradea. 

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru 
fiecare facultate, conform metodologiei proprii fiecărei facultăți. 

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor 
Universităţii din Oradea. 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele 
categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: 

 orfanii de ambii părinți; 
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
 cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din 

Oradea; 
 cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în 

activitate sau pensionat;  
 cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele 

şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 
 
Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta o cerere 

scrisă depusă împreună cu dosarul de înscriere la admitere la sala F003, la care cerere se 
anexează – după caz - unul din următoarele documente (în original sau copii semnate de 
candidat de conformitate cu originalul - se semnează în prezența secretarului de admitere): 
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 copii după certificatele de deces ale părinţilor; 
 adeverinţe (în original) de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 
 adeverinţe (în original) din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în 

activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 adeverinţe (în original) din care să rezulte calitatea de personal încadrat în 

Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 
 documente (copii și prezentare în original, pentru conformitate) care să ateste 

obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la 
alte concursuri naţionale sau internaţionale. 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere 
ale facultăţii. 

 

 


