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Ref. Examene, taxe
- Sesiunea B-I (aferentă sem. II 2019/2020)
1. Prezentarea la examene se poate face numai de către studenţii/masteranzii examinabili menţionaţi în planificarea
examenelor.
2. Se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-I numai studenţii/masteranzii care şi-au achitat întegral taxa de
şcolarizare aferentă anului universitar 2019-2020, în cuantum de 3000 lei (studii de licență) și 3500 lei (studii de master).
3. La examenele aferente disciplinelor anului în curs planificate în semestrul II (B-I și B-II) în care studentul/masterandul este
înmatriculat nu se achită taxă de examinare. La examenele aferente anului în curs planificate în sesiunea C (aferente sem. I și II)
studentul/masterandul va achita taxa de examinare, conform regimului de taxare aprobat de Senatul U.V.T. (100 lei/examen). La
toate examenele aferente anului/anilor de studiu anterior/anteriori celui în care studentul este înmatriculat (restanţe) se achită taxa
de reexaminare (100 lei/examen/fiecare prezentare). Studenţii/masteranzii care vor susţine examene de diferenţă se vor prezenta
la examene în baza cererii* şi a taxei de reexaminare.
4. Studenţii reînmatriculaţi în anul I DREPT IF/IFR/MASTER se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-I în baza taxei
de reînmatriculare (300 lei) și a taxei de școlarizare în cuantum de 3000 lei (studii de licență) și 3500 lei (studii de master),
achitată integral pentru anul universitar 2019-2020.
5. Studenții care repetă anul II/sunt reînmatriculați în anul II (având cel mult 5 discipline restante în total, dintre care
maximum 3 din anul I 2017-2018) se vor prezenta la examene în baza taxei de reînmatriculare/repetare (300 lei) și a
taxei/examen restant/fiecare prezentare (100 lei/examen restant/fiecare prezentare).
6. Studenţii care repetă anul de studiu II DREPT IF/IFR (având mai mult de 5 discipline restante din anii I-II de studii) cu
cererea aprobată, cu taxa de studii (3000 lei) achitată integral, se vor prezenta la examene numai pe baza cererii* și cu achitarea
taxelor pentru examenele restante (100 lei/examen/fiecare prezentare).
7. Studenţii care repetă anul de studiu III-IV DREPT IF/IFR, cu cererea aprobată, cu taxa de studii (3000 lei) achitată integral
pentru anul universitar 2019/2020, se vor prezenta la examene numai pe baza cererii* și cu achitarea taxelor pentru examenele
restante (100 lei/examen/fiecare prezentare).
8. Studenţii reînmatriculaţi în anii II-IV DREPT IF/IFR, cu cererea aprobată, cu achitarea taxei de reînmatriculare (300 lei) și
a taxei de şcolarizare (3000 lei) achitată integral pentru anul universitar 2019/2020, se vor prezenta la examene numai pe baza
cererii* și cu achitarea taxelor pentru examenele restante (100 lei/examen/ fiecare prezentare).
9. Studenții/masteranzii din anii terminali care au solicitat prelungirea duratei de studiu se vor prezenta la examene în baza
cererii aprobate, cu achitarea taxei de prelungire (300 lei) și a taxei pentru examenele restante (100 lei/examen/fiecare prezentare).
10. Studenții menționați la pct. 6, 7 și 8 aflați în situația de repetenție/reînmatriculare care au achitat taxa anuală de studii au
dreptul la două prezentări gratuite la fiecare examen din anul în care sunt înmatriculați în anul universitar 2019-2020. Pentru
prezentarea la examene în sesiunea C aferentă anului în curs studenții au obligația achitării taxei de examinare (100 lei/examen).
Restanțele din anii anteriori vor fi achitate conform regimului de taxare aprobat de Senatul U.V.T. (100 lei/examen/fiecare
prezentare).
11. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunea A-II, B-II și C. Nu se admit susțineri de examene de
mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenți. În fiecare an universitar un student poate susţine cel mult patru
examene pentru mărirea notei, câte două pentru fiecare semestru, indiferent dacă studentul este sau nu integralist în momentul
respectiv. Prezentarea la examenul pentru mărirea notei se aprobă exclusiv pentru studenții care au promovat examenul aferent
disciplinei în prima sesiune de examinare corespunzătoare fiecărui semestru (A-I, B-I). Examenele pentru mărirea notei pot fi
susținute o singură data/disciplină. Examenele pentru mărirea notei se desfășoară în regim gratuit, pe baza cererilor* transmise
de studenţi pe email la secretariatul facultăţii cu cel puţin două zile înainte de data fixată pentru examinare.
12. Studenții/masteranzii scoși temporar din evidența facultății ca urmare a neachitării ratelor II și III (anul I) / ratelor I și
II (anii II-IV) din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2019/2020 în termenul stabilit, au obligația achitării
restanțelor financiare și a unei taxe de 25 lei/săptămână pentru fiecare taxă în parte, calculată de la data suspendării contractului
de studii până la data achitării restanțelor, dar nu mai târziu de 30.05.2020.
*MODALITATEA DE DEPUNERE A CERERILOR DE EXAMINARE ȘI DE ACHITARE A TAXELOR DE EXAMINARE:

În vederea prezentării la examenele aferente sesiunii B-I studentii vor transmite cererea de examinare pe email la secretariatul de
an, după cum urmează: anii I – II IF/IFR (simona.bic@e-uvt.ro), anul III IF/IFR (manuela.colf@e-uvt.ro), anul IV IF/IFR
(claudia.nemes@e-uvt.ro), anul I master (diana.pop@e-uvt.ro), până cel târziu cu doua zile înainte de data planificării examenului.
Taxa de examinare poate fi achitată online în StudentWeb sau în modalitățile alternative pe care le găsiți în următorul link:
https://www.uvt.ro/upload/pdf/plata-online-complet.pdf, sau, în mod excepțional, la sediul facultății. Studenții care nu achită taxa
de examinare prin StudentWeb, au obligația să transmită către secretarul de an, alături de cererea de examinare, și dovada plății
taxei de examinare (O.P.).
Studenții/masteranzii scoși temporar din evidență și ale căror contracte de studii sunt suspendate ca urmare a neachitării taxei de
școlarizare (integral) nu au dreptul de a se prezenta la examenele aferente sesiunii B-I, urmând să fie exmatriculați la sfârșitul anului
universitar 2019-2020. Prezentarea la examen cu încălcarea acestor reguli constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
nerecunoaşterea notei obţinute, plata taxei de examinare şi interzicerea participării studentului la următoarele sesiuni de examene
programate în cursul anului universitar curent sau al anului universitar următor, după caz .
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