
 

 

 

Lista tarifelor școlare pentru servicii universitare  

valabile pentru anul universitar 2015 – 2016 

 

 
Nr.
crt. 

III. Tarife școlare pentru doctorat  An universitar 2015-2016 

1. Anul I,II și III, pentru studenți doctoranzi din România și din alte state 
membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din 
Confederația Elvețiană 

6.500 lei 

2. Anul I, II și III, pentru studenți doctoranzi din afara Uniunii Europene, 
Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu 
valutar 

350 Euro/lună*9 luni 

3.  Verificarea suplimentară a tezelor de doctorat prin soft-ul de identificare a 
similitudinilor  

150 lei  

4.  Taxa pentru susținerea tezelor de abilitare 8.000 lei  
 *Studenții doctoranzi cetățeni străini pe cont propriu nevalutar, sunt scutiți de tariful de școlarizare, 

doar pe durata normală de studii și pentru evaluările din sesiunile normale  
 

Nr.
crt. 

VII. Tarife pentru examenul de finalizare a studiilor   An universitar 2015-2016 

5. Tarif pentru susținerea tezei de doctorat, pentru cetățeni din statele 
membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din 
Confederația Elvețiană și cetățeni străini bursieri ai statului român și pe cont 
propriu nevalutar, care nu susțin teza de doctorat în primii trei ani de 
studii* 

2.500 lei 

6. Tarif pentru susținerea tezei de doctorat, pentru cetățeni din afara Uniunii 
Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont 
propriu valutar 

1000 Euro 

7.  Tarife resusținere teze de doctorat, pentru cetățeni din statele membre ale 
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația 
Elvețiană și cetățeni străini bursieri ai statului român și pe cont propriu 
nevalutar 

5.500 lei  

8. Tarif resusținere teză de doctorat, pentru cetățeni din afara Uniunii 
Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont 
propriu valutar 

2.000 euro  

 *Studenții doctoranzi care susțin teza de doctorat în primii trei ani de la înmatriculare și cei care fac 
parte din grupul țintă din cadrul proiectelor organizate prin programe POSDRU ASE, sunt scutiți de 
achitarea tarifului pentru susținerea tezei de doctorat  
Obs. Personalul din învățământ și cercetare din cadrul ASE, achită jumătate din tariful pentru 
suținerea tezei de doctorat  
 

 

Nr.
crt. 

VIII. Tarife pentru susținerea examenelor de școlarizare An universitar 2015-2016 

9.  Evaluări din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele de 
cercetare doctorală 

550 lei  

Nr.
crt. 

IX. Tarife pentru transferuri An universitar 2015-2016  

10.  Transferuri de la alte instituții de învățământ superior la ASE 650 lei  
11.  Transferul de la ASE către alte instituții de învățământ superior, universități 650 lei  
12. Transferul studenților doctoranzi străini pe CPV de la alte instituții de 250 Euro  



învățământ superior la ASE 
Nr.
crt. 

X. Tarife pentru păstrare/ arhivare documente An universitar 2015-2016  

13. Programă analitică  50 lei la care se adaugă 1 
leu/pag. 

14. Adeverințe diverse de la Arhivă, cu excepția adeverințelor necesare la Casa 
de Pensii 

125 lei  

15. Situație școlară eliberată de către Arhivă  200 lei  
16.  Corespondența cu alte universități sau instituții care conține documente de 

studii, la cererea titularului. Expedierea o face titularul 
125 lei  

Nr.
crt. 

XI. Tarife pentru legitimații An universitar 2014-2015  

17. Duplicat legitimație student doctorand  25 lei  
18.  Duplicat legitimație călătorie  5 lei  

 

 

 


