Taxe
(1) La Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie taxa de înscriere la concursul de
admitere la studii universitare de licență este 150 de lei, iar taxa de înmatriculare este 150 de
lei, în conformitate cu hotărârile Senatului UVT. Taxa de înscriere la admitere se plătește o
singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de studii universitare de licență la
care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiași facultăți. În cazul în care candidatul se înscrie și
dorește să urmeze simultan două programe de studii universitare în cadrul aceleiași facultăți,
va depune câte o aplicație pe platforma de admitere pentru fiecare dintre aceste programe și
va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe
pagina web a Universității de Vest din Timișoara.
(2) Categoriile de candidați scutiți de taxa de înscriere pentru procesul de
admitere, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de înscriere online, sunt:
− elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la
olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației;
− elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la
alte concursuri naționale (domeniul Chimie - candidații care au obținut, în ultimii 4 ani,
premii și mențiuni MEdu la faza națională a Olimpiadei de Chimie, a Olimpiadei Științe pentru
juniori, a Olimpiadei Științele Pământului, a Olimpiadei de Protecția mediului și a Olimpiadei
naționale de creativitate științifică, respectiv premii și mențiuni la concursurile „G.
Ostrogovich" (în clasa a XI-a), Concursul de chimie „RALUCA RÎPAN”, Concursul de chimie
„PETRU PONI”, Concursul național de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale,
Concursul național C. D. NENIȚESCU (cls. IX-XII); domeniul Biologie - candidații care au
obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la fazele naționale ale olimpiadelor de Biologie, la
Olimpiada de Protecția mediului, la Olimpiada Științe pentru juniori, la Olimpiada
interdisciplinară Științele Pământului, la Olimpiada națională de creativitate științifică,
respectiv premii și mențiuni la concursurile: Concursul Bios, Concursul național de
comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale; domeniul Geografie - candidații care
au obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la fazele naționale ale olimpiadelor de Geografie
și disciplinelor din domeniul Științele Pământului, la Olimpiada de Protecția mediului, la
Olimpiada națională de creativitate științifică, sau care au obținut premiile I, II și III la faza
națională a concursului «Geomondis» și la faza națională a Concursul național de comunicări
științifice);
− elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au
obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul
universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului);
− copiii întregului personal din învățământul preuniversitar (personal didactic, didactic
auxiliar și nedidactic) aflat în activitate sau pensionat;
− copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar,
nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat;
− întregul personal din învățământul superior și din bibliotecile centrale universitare;

− întregul personal din învățământul preuniversitar (personal didactic, didactic auxiliar și
nedidactic) aflat în activitate sau pensionat;
− candidații orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ;
− candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială;
− candidații orfani de ambii părinți;
− fiii celor răniți sau decedați în Revoluția din decembrie 1989;
− candidații care provin de la licee care dețin parteneriate cu CBG și al căror venit pe membru
de familie este sub venitul minim pe economie;
− candidații orfani de un părinte vor plăti jumătate din valoarea taxei.
− sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive
cu care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și
mondiale – la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport).
(3) Categoriile de candidați scutiți de taxa de înmatriculare pentru studiile
universitare de licență sunt:
− elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la
olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației;
− elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la
alte concursuri naționale (domeniul Chimie - candidații care au obținut, în ultimii 4 ani,
premii și mențiuni MEdu la faza națională a Olimpiadei de Chimie, a Olimpiadei Științe pentru
juniori, a Olimpiadei Științele Pământului, a Olimpiadei de Protecția mediului și a Olimpiadei
naționale de creativitate științifică, respectiv premii și mențiuni la concursurile „G.
Ostrogovich" (în clasa a XI-a), Concursul de chimie „RALUCA RÎPAN”, Concursul de chimie
„PETRU PONI”, Concursul național de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale,
Concursul național C. D. NENIȚESCU (cls. IX-XII); domeniul Biologie - candidații care au
obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la fazele naționale ale olimpiadelor de Biologie, la
Olimpiada de Protecția mediului, la Olimpiada Științe pentru juniori, la Olimpiada
interdisciplinară Științele Pământului, la Olimpiada națională de creativitate științifică,
respectiv premii și mențiuni la concursurile: Concursul Bios, Concursul național de
comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale; domeniul Geografie - candidații care
au obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la fazele naționale ale olimpiadelor de Geografie
și disciplinelor din domeniul Științele Pământului, la Olimpiada de Protecția mediului, la
Olimpiada națională de creativitate științifică, sau care au obținut premiile I, II și III la faza
națională a concursului «Geomondis» și la faza națională a Concursul național de comunicări
științifice);
− elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au
obținut media 10 la examenul de bacalaureat;
− candidații orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ;
− sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive
cu care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și
mondiale – la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport).

(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor
doveditoare încărcate de candidați pe platforma de admitere și prezentate în original la
punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și
centrele județene de admitere organizate de UVT și a eventualelor criterii suplimentare
prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către Comisia de
admitere de la nivelul facultății.
(5) Candidații din state terțe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de
admitere de 75 de euro (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).
(6) La înmatriculare, în conformitate cu calendarul admiterii menționat la
articolul 8 din prezenta metodologie, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.
(7) Până la data de 10 august, pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până
la data de 24 septembrie, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, studenții admiși pe
locuri cu taxă plătesc 30% din valoarea taxei anuale de studiu. În caz de neplată în termenul
stabilit, studentul își va pierde locul.
(8) În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile
fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 30 de procente din valoarea taxei anuale
de studiu.
(9) Studenții înmatriculați concomitent la două programe de studii universitare de
diferite din cadrul Universității de Vest din Timișoara beneficiază, la cerere și cu documente
doveditoare, de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru programul de studii
universitare la care sunt înmatriculați cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii
universitare sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la
fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeași reducere se aplică și pentru studenții care, la un
interval de maximum nouă ani de la absolvirea unui program de studii universitare la
Universitatea de Vest din Timișoara, se înscriu la un alt program de studii universitare ofertat
de universitate, la același ciclu de studii universitare cu cel absolvit în cadrul UVT. Reducerea
se aplică o singură dată pentru fiecare an de studiu în care studentul se regăsește în această
situație, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile
lucrătoare de la începerea anului universitar.
(10) Studenții bursieri ai statului român nu plătesc taxe de școlarizare.

