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TAXE

XII.1. Taxele de înscriere pentru concursul de admitere
Taxele percepute de la candidați pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii cu predare în limbi străine și în limba română sunt :
•

Taxă de procesare dosar – 150 euro (nerambursabilă) - prin transfer bancar

•

Taxă pentru testul de limbă susținut în cadrul universității noastre – 50 euro - prin transfer bancar

•

Taxă de confirmare a locului obținut 200 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar

•

Taxă de înmatriculare de 100 lei (pentru cetățenii admiși), care se plăteşte la casieria universităţii,
înainte de finalizarea înmatriculării la studii.

XII.2. Taxele de școlarizare:
•

Taxele de școlarizare sunt stabilite în euro.

•

Cuantumul taxelor de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar.

•

Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii
universitare, dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege.

XII.3. Indiferent de cuantumul taxei de școlarizare, toţi candidaţii care doresc să studieze în regim financiar ”cu
plata taxei în valută„ trebuie să achite taxa de școlarizare INTEGRAL, PRIN TRANSFER BANCAR, ÎNAINTE
DE ÎNSCRIERE, IN PERIOADA 03.09.2018 – 14. 09. 2018. Suma trebuie transferată în contul de mai jos iar
comisioanele de transfer trebuie suportate de către candidat:
Numele bancii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600

SWIFT: BTRLRO22TMA

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………
TAXĂ DE ȘCOLARIZARE
XII.4. Plata integrală a taxei de școlarizare este o precondiţie a înscrierii oficiale a candidatului admis. La
înscriere candidaţii admiși au obligaţia să atașeze la dosarul de înscriere dovada (chitanţa originală) că au achitat
integral taxa de școlarizare.
XII.5. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi
la redistribuirea locurilor astfel vacantate.
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XII.6. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea punctajelor/notelor obținute, pe baza
cererilor individuale depuse și transmise prin e-mail, în a II-a etapă de confirmări, transmise la adresa
admission@umft.ro şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de şcolarizare se achită în
termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel
obţinut. Înscrierea provizorie a acestor candidați este condiționată de achitarea taxei de şcolarizare în termenul
prevăzut de universitate, de obținerea Scrisorii de acceptare la studii de către direcțiile de specialitate ale MEN,
respectiv, de promovarea testului de competență lingvistică acolo unde este cazul.
XII.7. Informaţiile privind toate taxele, plățile/restituirile de taxe de școlarizare se pot obţine de la
contabila Biroului de Relaţii Internaţionale – d-na. Bianca Fara: contab@umft.ro

