
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ŞI ROBOTICĂ 

 

TAXE  DE  ŞCOLARIZARE 

2021/2022 
 

Având în vedere Hotărârea Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava nr. 122 din 

data de 5 noiembrie 2020 privind taxele şi tarifele în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, cu modificările şi completările ulterioare, pentru studenţii Facultăţii de 

Inginerie Mecanică, Autovehicule şi Robotică înmatriculaţi la 

învăţământul cu taxă, taxa de şcolarizare este pentru anul universitar 

2021/2022: 

- 3500 lei – pentru programele de studii universitare 

de licenţă Tehnologia construcţiilor de maşini, 

Mecatronică şi Inginerie mecanică 

- 3900 lei – pentru programul de studii universitare 

de licenţă Autovehicule rutiere 

- 3900 lei – pentru studii universitare de masterat 

 

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

nr. 41 din data de 19 iunie 2018 cu privire la aprobarea tranşelor de şcolarizare şi de 

modificare a formularelor pentru Contractele de studii, valabile începând cu anul universitar 

2018/2019, a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava nr. 17 din data de 10 martie 2020 cu privire la aprobarea formularelor pentru 

Contractele de studii, valabile începând cu anul universitar 2020/2021 şi în baza Contractelor 

de studii încheiate între universitate/facultate şi studenţi,  

 
 



Taxa de şcolarizare se va achita în tranşe, plătibile după cum urmează: 
 

• pentru studenţii din anii I şi II, licenţă şi master: 

- 500* de lei din taxa de şcolarizare - avans la înmatriculare (*pentru studenţii din anul I);  

- 20% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs până în data de             

15 noiembrie 2021;  

- 40% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs până în data de             

15 ianuarie 2022;  

- diferenţa din taxa de şcolarizare până în ultima zi lucrătoare a lunii martie 2022; 

   

• pentru studenţii din anii III-IV licenţă  

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs până în data de             

15 noiembrie 2021;  

- 30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs până în data de             

15 ianuarie 2022;  

- diferenţa din taxa de şcolarizare până în ultima zi lucrătoare a lunii martie 2022; 

  

 

 Studentul va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an 

universitar pe durata studiilor sale, fiind obligaţia sa de a se informa cu privire la acestea 

de pe site-ul universităţii sau de la avizierul facultăţii. 

 Neplata tranşei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage 

exmatricularea de drept a studentului constatată prin ordin al rectorului universităţii, 

începând cu următoarea zi lucrătoare după termenul de plată nerespectat sau prima zi a anului 

universitar, în cazul studenţilor anilor II, III şi IV, care nu au efectuat plata primei tranşe.  

 

 În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, 

studentul nu poate beneficia de resursele de învăţământ şi nu poate fi primit la examenele 

programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al activităților. Taxele 

plătite de un student în regim cu taxă nu se returnează în nicio situație, excepție făcând 

studenţii care trec din regim cu taxă în regim bugetat, în timpul anului universitar şi care 

datorează taxa doar până la data ordinului rectorului de trecere în regim bugetat. 

 


