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Ref. Examene, taxe  

 Sesiunea A-I (aferentă sem. I, anul univ. 2021-2022) 
 

 

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 A-I numai studenţii/masteranzii care şi-au 

achitat taxa de școlarizare/repetare/prelungire studii aferentă anului universitar 2021-2022. 
 

3. Neplata taxei de studiu în termenele stabilite are ca efect suspendarea producerii efectelor juridice 

- drepturi și obligații - ce decurg din contractul de studii. Astfel, studenții/masteranzii anilor I, II, 

III , IV/ studenți reînmatriculați/ IF/IFR care până la data de 15 ianuarie 2022 nu au achitat toate 

tranșele din taxa de studii scadente până la acel moment, în conformitate cu contextul lor 

educațional, nu vor putea susține examenele în sesiunile aferente semestrului I al acestui an 

universitar. 
  

4. Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, 

studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să achite o taxa aferentă 

reexaminării cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care 

doresc să susțină examenul respectiv.  

Astfel, termenele limită pentru achitarea taxei de reexaminare sunt: 

 12.01.2022 - pentru sesiunea A-I  

 09.02.2022 - pentru sesiunea B-I  
 

5. Pentru susținerea examenelor restante nu este necesară depunerea unei cereri, ci doar 

achitarea taxei anterior menționate. 
 

6. Studenții vor achita taxele prin intermediul platformei online StudentWeb sau, în mod 

excepțional, la casieria Facultății de Drept (între orele 1200-1400). 
 

7. Examenele din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în 

care se derulează disciplina. 

 

 

            

Studenții/masteranzii scoși temporar din evidență și ale căror contracte de studii sunt 

suspendate ca urmare a neachitării taxei de școlarizare nu au dreptul de a se prezenta la 

examenele aferente sesiunii A-I, urmând să fie exmatriculați la sfârșitul anului universitar 2021-

2022. 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.  

 

             

           DECANATUL 

            

http://www.uvt.ro/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-si-Regulamentul-privind-activitatea-studentilor-din-UVT.pdf
http://www.uvt.ro/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-si-Regulamentul-privind-activitatea-studentilor-din-UVT.pdf
http://studentweb.uvt.ro/

