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     I. Taxe înscriere admitere 

a. Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru studii de licenţă  pentru candidaţii din România 

şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din 

Confederaţia Elveţiană 

100 lei 

b. Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru studii de licenţă  pentru candidaţii din state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană 

100 lei 

c. Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru studii de masterat  pentru candidaţii din 

România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din 

Confederaţia Elveţiană 

100 lei 

d. Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru studii de masterat  pentru candidaţii din state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană 

100 lei 

e. Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru studii de doctorat, pentru candidaţii din 

România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din 

Confederaţia Elveţiană 

200 lei 

f. Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru studii de doctorat, pentru candidaţii din state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană 

200 lei 

g. Taxă de înscriere la concursul de admitere nivelul I pregătire psihopedagogică 30 lei 

h. Taxă de înscriere la concursul de admitere nivelul II pregătire psihopedagogică 30 lei 

 

     II. Taxe şcolare pentru licenţă  

a. Anii I – III de studii de licenţă, cu frecvenţă, pentru studenţii din România şi din alte state membre 

ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au 

susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare) 

4.100 lei /an* 

b. Anii I – III de studii de licenţă, cu frecvenţă, pentru studenţii din state care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană 

420 Euro/lună x nr. 

de luni conform 

structurii anului 

universitar 

c. Anul suplimentar la învăţământul de licenţă, cu frecvenţă, pentru studenţii din România şi din alte 

state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană, care au susţinut concurs de admitere (examen sau concurs de dosare) 

500 lei  

 

d. Anul suplimentar la învăţământul de licenţă, cu frecvenţă, pentru studenţii din state  care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană 
420 Euro  

 

   Observaţii: Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiţi de taxa de şcolarizare doar pentru durata 

normală de studii şi pentru evaluările din sesiunile normale.       

*                 
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         III. Taxe şcolare pentru masterat  

a. Anii I – II de studii masterale pentru studenţii din România şi din alte state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au 

susţinut concurs de admitere (examen sau de dosare) 

4.100 lei /an* 

b. Anii I – II de studii masterale pentru studenţii din state care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană 

420 Euro/lună x nr. de luni 

conform structurii anului 

universitar 

  Observaţii: Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiţi de taxa de şcolarizare doar pentru durata 

normală de studii şi pentru evaluările din sesiunile normale.       

*                

  

       IV. Taxe şcolare pentru doctorat 

a. Anii I – III,  Şcoala doctorală pentru doctoranzii din România şi din alte state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au 

susţinut concurs de admitere  

4.100 lei /an* 

b. Anii I – III, Şcoala doctorală pentru studenţii din state care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană 

440 Euro/lună x nr. de luni 

conform structurii anului 

universitar 

 Observaţii: Studenţii cetăţeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiţi de taxa de şcolarizare doar pentru durata 

normală de studii şi pentru evaluările din sesiunile normale.       

*         

 

  V. Taxe şcolare pentru DPPD 
 

a. Taxă modul de pregătirea psihopedagogică în regim postuniversitar nivel 1(durata 1an) 2400 lei* 

b. Taxă de școlarizare pentru nivelul I de pregătire psihopedagogică, pentru studenții din 

anul I înmatriculați pe locurile cu taxă (durata 3 ani) 
800 lei/an* 

c. Taxă de școlarizare pentru nivelul II de pregătire psihopedagogică, în regim 

postuniversitar (durata 1 an) 
1200 lei* 

* 

   VI. Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor 

a. Taxă pentru examenul  de licenţă / disertaţie pentru absolvenţii care au studiat la taxă , din 

România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European 

sau din Confederaţia Elveţiană 

1000 lei 

b. Taxă pentru examenul  de licenţă / disertaţie pentru absolvenţii care au studiat la taxă,  din 

state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din 

Confederaţia Elveţiană 

420 Euro 

c. Taxă pentru examenul  de licenţă / disertaţie pentru absolvenţii de la alte instituţii de 

învăţământ superior, absolvenţii UNAB din an suplimentar şi din promoţiile anterioare care 

nu au trecut examenul de licenţă,  din România şi din alte state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană 

1000 lei 

d. Taxă pentru susţinerea tezei de doctorat, pentru cetăţenii din  România şi din statele 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia 

Elveţiană şi cetăţenii străini bursieri ai statultui român şi pe cont propriu nevalutar 

2000 lei 

e. Taxă pentru susţinerea tezei de doctorat, pentru cetăţenii din afara  Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pe cont propriu valutar 
440 Euro 
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VII. Taxe pentru susţinerea examenelor de şcolaritate 

a. Taxă pentru evaluările din sesiunea de reprogramare 100 lei 

b. Taxă pentru evaluările din sesiunea de reprogramare şi de diferenţă pentru rapoartele de 

cercetare doctorală 
200 lei 

c. Taxă pentru evaluările din sesiunile  de reprogramare pentru studenţii străini pe cont 

propriu valutar pentru anul în curs 
50 Euro 

d. Taxă pentru evaluările de diferenţă şi pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori,  

pentru studenţii străini pe cont propriu valutar  
100 Euro/evaluare 

e. Taxă pentru  evaluările din anul suplimentar 100 lei/evaluare 

f. Refacerea disciplinelor de pregătire pedagogică din anii anteriori 100 lei/evaluare 
g. Taxă pentru evaluările de diferenţă de plan, pentru studenţii care se transferă , sau se 

reînmatriculează 
50 lei/evaluarea 

h. Taxă pentru evaluările din anul suplimentar pentru studenții din state care nu sunt 

memebre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederației 

Elvețiene, care au susținut concurs de admitere (examen sau pe bază de dosar)  

200 Euro/evaluare 

i. Taxă de reexaminare pentru mărirea notei   (studentul trebuie să fie integralist în sesiunea 

de vară şi se pot mări note doar la 2 examene)          50 lei/evaluare 

j. Taxă de reexaminare 200 lei  

k. Taxă de rereexaminare 300 lei 

m. Refacerea cursurilor, lucrări practice, laborator 50 lei/oră 

 

VIII. Taxe pentru pregătire, înmatriculări, transferuri, reînmatriculări 

a. Taxă pentru înmatriculări 50 lei 

b. Taxă pentru reînmatricularea la studii de licenţă pentru studenţii români 200 lei 

c. Taxă pentru reînmatricularea la studii de masterat pentru studenţii români 500 lei 

d. Taxă pentru reînmatricularea în anul I la studii de doctorat pentru studenţii români 500 lei 

e. Taxă pentru reînmatricularea în anul II sau III la studii de doctorat pentru studenţii 

români 
500 lei 

f. Taxă pentru reînmatricularea la studii de licenţă şi masterat pentru studenţii străini pe cont 

propriu valutar 
420 Euro 

g. Taxă pentru reînmatricularea la studii de doctorat anul I pentru studenţii străini pe cont 

propriu valutar 
440 Euro 

h. Taxă pentru reînmatricularea la studii de doctorat în anul II sau III pentru studenţii străini 

pe cont propriu valutar 
440 Euro 

i. Taxă de transfer de la alte instituții de învăţământ superior la UNAB          500 lei 

j. Taxă de transfer a studenţilor străini pe cont propriu valutar de la alte instituții de 

învăţământ superior la UNAB          420 Euro 

k. Taxă de transfer de la UNAB  către alte instituții de învăţământ superior  500 lei 

l. Transferul între facultăţile Universităţii Naţionale de Arte 100 lei 

m. Pregătire pentru concursul de admitere (o lună)  500 lei 

n. Pregătire pentru concursul de admitere (2 săptămîni) 250 lei 

 
IX. Taxe pentru legitimaţii 

a. Duplicatul carnetului de student 30 lei 

b. Duplicatul legitimaţiei pentru  transportul local  30 lei 
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   X. Taxe pentru păstrare / arhivare documente 

a. Diploma de licenţă, de master, de doctor, certificate de definitivat, gradul II, gradul I, 

certificat de absolvire a DPPD, ridicate după al doilea  an de la absolvire 
100 lei 

b. Duplicatul diplomei de licenţă, de master, de doctor, certificate de definitivat, gradul II, 

gradul I, certificat de absolvire a DPPD, ridicate după primul an de la absolvire 
200 lei 

c. Duplicatul  suplimentului la diplomă/foaie matricolă 150 lei 

d. Programa analitică 200 lei 

e. Adeverinţe diverse de la arhivă , cu excepţia adeverinţelor pentru pensionari 100 lei 

f. Adeverinţe pentru pensionari 30 lei 

g. Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii  promoţiei actuale  50 lei 

h. Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii  promoţiilor anterioare, care nu au fnalizat 

studiile 
150 lei 

i. Taxă de urgenţă (pe lângă normală a documentului) 100 lei 

j. Regulament studenţesc 10 lei 

Observaţii: Adeverinţa care atestă calitatea de student se eliberează fără taxă 
 
   XI. Amenzi 

a. Fumatul în sediile Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti este interzis (în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 349/O.G. 13/30.01.2003  
500 lei 

 
      
   
  
                
 

    

 

      RECTOR, 

                                                   prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
*   Taxele vor fi supuse – dacă este cazul – dinamicii inflaţionale şi indexărilor. 
   - Scutiri de taxe pentru motive bine întemeiate pot face doar decanii facultǎţilor 


