REDUCERI LA TAXA DE ȘCOLARIZARE
PT ANUL 2017-2018
Cererile se depun în perioada 05-15.12.2017
La ciclul nivel licență, învățământ cu frecvență și ID și ciclul masterat – învățământ cu
frecvență se acordă:
- reducerea de 25% din cuantumul taxei de școlarizare pentru membri ai aceleași
familii (soți, părinți, copii sau frați/surori) având calitatea de studenți în cadrul
facultății, în programe de studii de nivel licență și/sau masterat, cu condiția ca
fiecare să aibe achitate primele două rate aferente taxei de școlarizare;
- scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinți;
- scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenții proveniți din centrele de
plasament înscriși la un program de masterat;
- reducere de 50% pentru studenții cu handicap grav și accentuat, în baza
documentelor medicale prezentate.
Se pot acorda reduceri de 25% din taxa anuală, studenților UBB pentru cel de-al
doilea program de studiu urmat în paralel, conform deciziei Consiliului facultății. De
aceeași reducere pot beneficia și absolvenții UBB care urmează un al doilea program de
studii.
Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur
program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări iar
una dintre acestea este la ID/IFR reducerea taxei se acordă pentru ID/IFR. În celelalte
situații reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare.
Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în cadrul
UBB, respectiv de absolvent al UBB sunt depuse, în vederea stabilirii reducerilor de taxă,
în perioada 05-15 decembrie, odată cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu
declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este și nu a mai fost beneficiarul unei
alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.
Documentul doveditor al calității de student la un alt program de studii trebuie să fie
emis în perioada 5-15 decembrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite
restante în raport cu UBB.
Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul său, se acordă în toate situațiile ca diminuare a
ultimei și penultimei rate, după caz.

