Anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 35/26.05.2021 a Consiliului de Administrație al Universităţii “Danubius” din Galaţi cu privire la aprobarea taxelor de studii şi a celorlalte taxe universitare pentru anul universitar 2021-2022.

TAXELE DE STUDII ȘI ALTE TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
STUDENTI NON-UE

Facultatea*

Drept

Specializarea

Drept

Forma de învățământ

IF
IFR
ID

Științe Economice și
Administrarea Afacerilor

Economia
Contabilitate Comunicare
Finanțe comerțului,
și informatica
și relații
și bănci turismului și
de gestiune
publice
serviciilor
IF
ID

IF
ID

IF
IFR

anul II

Asistență
socială

Media digitală

IF
ID

IF

IF

Informatică
aplicată

Psihologie

IF

IF

2500 euro

anul III
anul IV

IF
ID

Relații internaționale și
studii europene

Psihologie și Științe biomedicale

2500 euro

anul I
Studii universitare
de licență

Informatică
și Științe

Comunicare și Relații Internaționale

N/A

2500 euro

Înscriere la examen de
admitere (depunere dosare la
sediul UDG)
Înscriere la examen de
admitere (depunere dosare
online)
Examen de diferență
Reexaminare
Examen restanță**
Prelungire școlaritate
Reînmatriculare
Examen de finalizare a
studiilor
Transfer

150 lei
120 lei
60 lei
130 lei
100 lei
25% din taxa ultimului an de studiu
300 lei
1500 lei
cu posibilitatea plăţii în rate lunare pentru studenţii anului final de studii
300 lei

Duplicat diplomă licență

500 lei

Duplicat anexe diplomă

300 lei

Programe analitice

100 lei

Duplicat adeverință absolvire
Eliberare permis bibliotecă pt
cititori externi
Viză anuală permis bibliotecă
pt cititori externi
Taxa percepută solicitanților
pentru atestări bazate pe
documentare din arhiva
universității

70 lei
30 lei
10 lei

50 lei

* Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare şi de licenţă şi de master după prima sesiune de admitere au obligaţia ca, până la data de
24 august 2021, să achite 30% din taxa de şcolarizare şi să încheie contractul de şcolarizare în vederea înmatriculării ca studenţi la facultatea la care au fost admişi.
** Prima restanță este gratuită în cazul neprezentării la examen în sesiunea de drept.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Conf.univ.dr. Andy PUŞCĂ
AVIZAT,
Conf. univ. dr. Carmen Sîrbu
Prorector pentru finanțare și dezvoltare strategică

Intocmit:
Ec. Felicia Balanescu
Contabil-sef

Pedagogia
Balneofiziokin învățământului
etoterapie și
primar și
recuperare
preșcolar

IF

IF

