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Taxe de reexaminare / recontractare a disciplinelor 
 

Cu referire la taxele de reexaminare și de recontractare a disciplinelor de studiu Senatul UVT a 
decis: 
 
Pentru anul universitar în curs (2018-2019) 

• O prezentare / examen la disciplinele studiate în anul universitar curent, în fiecare dintre 
sesiunile A, B, C aferente ambelor semestre – gratuit 

• O prezentare / examen la discipline restante din anii de studiu anteriori (cu condiția 
îndeplinirii sarcinilor ce decurg din fișa disciplinei), în oricare dintre sesiunile A, B, C 
aferente ambelor semestre – 100 de lei 

• La solicitarea facultăților, se pot organiza sesiuni de examen suplimentare (pe lângă 
sesiunile A, B, C aferente ambelor semestre), cu aprobarea Consiliului de Administrație 
UVT. Toate examenele susținute în aceste sesiuni vor fi cu taxă (indiferent dacă sunt la 
discipline studiate în anul de studiu curent al studenților sau în ani de studiu anteriori), 
cuantumul acestuia fiind aprobat de Senatul UVT la propunerea Consiliului de 
Administrație UVT. 

 
Anii universitari următori (începând cu anul universitar 2019-2020) 

• O prezentare / examen la disciplinele studiate în anul universitar curent, în fiecare dintre 
sesiunile A și B aferente ambelor semestre – gratuit 

• O prezentare / examen la disciplinele studiate în anul universitar curent, în sesiunea de 
examene C, aferentă ambelor semestre – 100 de lei 

• Se vor putea prezenta la examenele din sesiunile A, B și C (aferente ambelor semestre) 
doar studenții care și-au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în fișa disciplinei pentru 
disciplina respectivă. 

• Studenții care nu și-au îndeplinit toate obligațiile prevăzute de fișa disciplinei pentru o 
disciplină anume nu vor putea susține examen la acea disciplină în sesiunile A, B și C din 
anul universitar curent, fiind nevoiți să recontracteze disciplina în anul universitar 
următor. 

• Titularul fiecărei discipline decide care studenți și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de 
fișa disciplinei și pot susține examen în sesiunile din anul universitar curent și care 
studenți nu și-au îndeplinit aceste obligații și trebuie să recontracteze disciplina în anul 
universitar următor. 

• Recontractarea unei discipline se va face într-un an universitar ulterior, cu o taxă calculată 
în funcție de numărul de credite aferente disciplinei respective, după următoarea formulă 
de calcul: Cost recontractare = ((Valoare taxă anuală de școlarizare)/60)*(Număr de 
credite aferent disciplinei recontractate). 
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• Recontractarea unei discipline dă dreptul studentului de a parcurge din nou toate
activitățile didactice aferente disciplinei respective, câte o prezentare / examen gratuită
în sesiunile A și B la disciplina respectivă și posibilitatea de a susține examen cu taxă de
100 de lei în sesiunea C, la acea disciplină.

• La solicitarea facultăților, se pot organiza sesiuni de examen suplimentare (pe lângă
sesiunile A, B, C aferente ambelor semestre), cu aprobarea Consiliului de Administrație
UVT. Toate examenele susținute în aceste sesiuni vor fi cu taxă (indiferent dacă sunt la
discipline studiate în anul de studiu curent alt studenților sau în ani de studiu anteriori),
cuantumul acestuia fiind aprobat de Senatul UVT la propunerea Consiliului de
Administrație UVT. La examenele pentru disciplinele din anul universitar curent vor putea
participa doar studenții care și-au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în fișa disciplinei
pentru disciplina respectivă.

Aprobat în Ședința Senatului din 29.01.2019
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