UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI

Cuantum taxe școlare și administrative în anul universitar 2022 – 2023
Nr.
crt.

Denumirea taxei

Cuantum

TAXE ŞCOLARIZARE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Taxă şcolarizare: IF – anul I, II, III, IV- studii universitare de licență

3200 lei/an
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei.
Taxă şcolarizare: ID, FR – anii III, IV- studii universitare de licență
3200 lei/an
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei.
3500 lei/an
Taxă şcolarizare: ID, FR. – anul I, II - studii universitare de licență
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei.
Taxă şcolarizare: IF – anul I, II, III, IV- studii universitare de licență în 4000 lei/an
limba engleză pentru studenții români
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei.
Taxă şcolarizare studii universitare de masterat pentru studenții români 3500 lei/an
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei. Pentru anul II, studii
universitare de masterat cu durata de 1,5 ani
se acordă o reducere de 200 lei.
Taxă şcolarizare studii universitare de masterat în limba engleză pentru 4400 lei/an
studenții români
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei.
Taxă școlarizare studii universitare doctorat (doctoranzi înmatriculaţi
5500 lei/an
începând cu 01.10.2022)
La achitarea integrală a taxei de școlarizare
la semnarea contractului se acordă o
reducere de 400 de lei.
Taxă școlarizare studii universitare doctorat pentru studenţii străini
3000 euro/an
Taxă școlarizare studii pentru studenţii străini (studii universitare de 2430 euro/an (243 euro/lună x10 luni)
licență, studii universitare de master și an pregătitor)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de 400 lei/an – nivelul I
şcolarizare, cursuri IF (înmatriculați începând cu 01.10.2019)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de 250 lei/an – nivelul I
şcolarizare, cursuri de IF (înmatriculați anterior 01.10.2018)
Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de 250 lei/an – nivelul II
şcolarizare, cursuri de IF (înmatriculați începând cu 01.10.2018)

13.

Taxă studii formare psihopedagogică pentru studenţii în regim cu taxă de
şcolarizare, cursuri de IF

150 lei/semestru – nivelul II

14.

Taxă studii nivelul I Formare psihopedagogică – externi, post universitar 2000 lei

15.

Taxă studii nivelul II Formare psihopedagogică – externi, post
universitar

1800 lei
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16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Taxă studii nivelul I Formare psihopedagogică – externi
Taxă studii nivelul II Formare psihopedagogică – externi
Taxă înscriere cursuri de formare continuă organizate de Departamentul
Științele Educației, Facultatea de Litere și Științe.
Taxă școlarizare cursuri de formare continuă organizate de
Departamentul Științele Educației, Facultatea de Litere și Științe.
Taxă înscriere curs organizat de Facultatea de Științe Economice și
acreditat prin proiectul Dezvoltarea spiritului de lider al studenților și
absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești
Taxă școlarizare curs organizat de Facultatea de Științe Economice și
acreditat prin proiectul Dezvoltarea spiritului de lider al studenților și
absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești
Taxă de credite pentru studenţii străini creditați (CPV)
Taxă de credite pentru studenţii creditaţi - IF
Taxă de credite pentru studenți creditați FR și ID
Taxă de credite pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii
universitare de licență
Taxă de credite pentru studenţii aflaţi în an suplimentar - studii
universitare de master
Taxă de credite pentru studenţii străini aflaţi în an suplimentar (CPV)
Taxă studii curs IWCF în limba română şi atestare
Taxă studii curs IWCF în limba engleză şi atestare
Taxă studii cursuri pregătire gradul didactic II

800 lei/an
300 lei/semestru
50 lei
200 lei
50 lei

350 lei

24 euro/credit
35 lei/credit
35 lei/credit
53 lei/credit
58 lei/credit
40 euro/credit
850 euro
1000 euro
350 lei

REEXAMINĂRI, REFACERE LABORATOR
31.
32.
33.
34.
35.

Taxă reexaminare 1
Taxă reexaminare 2
Taxă reexaminare (1 examen) cursuri IWCF
Taxă pentru atestare şi reatestare cursuri IWCF
Taxă refacere şedinţă laborator (în afara celor programate fără taxă)

100 lei
200 lei
100 euro/restanţă
200 euro/cursant
75 lei/şedinţă

ÎNMATRICULARE, REÎNMATRICULARE
36.
37.
38.

Taxă înmatriculare studenţi anul I
Taxă reînmatriculare
Taxă înscriere în an suplimentar (repetare an studii)

50 lei
250 lei
100 lei

TRANSFER
39.
40.

Taxă transfer de la o specializare la alte specializări în cadrul aceleiaşi 100 lei
facultăţi sau de la o facultate la alta în cadrul U.P.G.
Taxă mobilitate academică pentru studenţii care pleacă de la UPG sau 200 lei
care vin la UPG
ÎNSCRIERI

41.

42.
43.
44.
45.
46.

Taxă înscriere la concursul de admitere pentru studii universitare de 100 lei pentru o singură opțiune la care se
licență și master
înscrie un candidat și 300 lei pentru două
sau mai multe opțiuni
Taxă înscriere la concursul de admitere la doctorat
200 lei
Taxă înscriere Nivel I forma psihopedagogică – externi
100 lei
Taxă înscriere Nivel II forma psihopedagogică – externi
100 lei
Taxă înscriere examen Grad didactic II
100 lei
Taxă înscrire colocviu Grad didactic I
150 lei
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47.

Taxă înscriere și susținere a examenului pentru obţinerea Certificatului de 250 lei
competenţă lingvistică de către terţi

EXAMENE FINALIZARE STUDII
48.

49.

50.
51.

Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/dizertaţie pentru 200 lei
absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, în situaţia în care se
repetă examenul (începând cu a doua susţinere şi următoarele) sau nu l-au
susţinut în primii 2 (doi) ani de la absolvire.
Taxă înscriere la examenul de absolvire nivel I și nivel II, cursuri de zi, 100 lei
pentru studenții și cursanții promoțiilor anterioare care nu au susținut
examenul de absolvire
Taxă inspecție specială grad didactic I
150 lei
Taxă înscriere la examenul de licenţă/diplomă/absolvire pentru absolvenţii 700 lei
de învăţământ superior proveniţi din alte universităţi
TARIF PĂSTRARE ŞI ARHIVARE DOCUMENTE

52.

Duplicat diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de 100 lei
doctor, de studii postuniversitare de specializare/ studii aprofundate,
duplicat certificat de definitivat, gradul II, gradul I, duplicat certificat de
absolvire a D.P.P.D./atestat de formare continuă a personalului, duplicat
certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic şi duplicat al
altor tipuri de diplome, ridicate după expirarea duratei de 2 ani de la
absolvire
TARIF ÎNTOCMIRE DOCUMENTE LA CERERE

53.

Duplicat diplomă de absolvire, de inginer, de licenţă, de master, de 200 lei
doctor, de studii postuniversitare de specializare/ studii aprofundate,
duplicat certificat de definitivat, gradul II, gradul I, duplicat certificat de
absolvire a D.P.P.D./atestat de formare continuă a personalului, duplicat
certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic şi duplicat al
altor tipuri de diplome
Duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă
150 lei
Foi matricole care nu sunt anexe la diplome (eliberate pentru promoţiile 150 lei
anterioare anului 1990)
Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12
luni de la absolvire – absolvenţi UPG Ploieşti
200 lei

54.
55.
56.

57.

Eliberare acte de studii în regim de urgenţă (4 zile lucrătoare) în primele 12 400 lei
luni de la absolvire – pentru absolvenţi ai altor universităţi

58.

Eliberare acte de studii absolvenţilor universităţilor particulare cu licenţă 200 lei
la UPG Ploieşti
Adeverinţe diverse, întocmite pe baza documentelor de la arhivă, cu 100 lei
excepţia adeverinţelor pentru absolvenţi ai cursurilor de zi la UPG care
depun dosar de pensie
Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu 200 lei
au finalizat studiile nivel I și nivel II DPPD
Situaţii şcolare pentru studenţii şi cursanţii promoţiilor anterioare, care nu 150 lei
au finalizat studiile
Corespondenţa cu alte universităţi sau instituţii care conţin documente de 100 lei
studii, la cererea titularului.
Expedierea se face de către titular/împuternicitul acestuia.

59.

60.
61.
62.
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63.

Programă analitică / fişa disciplinei

64.

Evaluare dosar pentru echivalare studii conform OMECTS 5553/2012

30 lei+
2 lei/disciplină x număr
discipline studiate
150 lei

AUTENTIFICARE ACTE STUDII
65.

Taxă autentificare acte studii

150 lei

DOCTORAT
66.
67.
68.
69.

70.

Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni români
Taxă susţinere publică teză doctorat cetățeni străini
RECUNOAȘTERE AUTOMATĂ
Taxă pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe
sau în domeniu profesional, obținute în străinătate
Taxă pentru recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat
sau abilitarea obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din
străinătate
Taxă recunoaștere automată a funcțiilor diactice din învățământul
universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din
străinătate

2000 lei
540 euro
50 lei
500 lei

200 lei

SUSŢINERE TEZĂ ABILITARE
71.

Taxă susţinere teză abilitare

6000 lei
PARCARE

72.
73.

Taxă (abonament) parcare auto pentru personalul UPG
Taxă parcare auto UPG pentru persoane din afara UPG

30 lei/trimestru
5 lei/zi

ÎNCHIRIERI SPAŢII DE ÎNVǍŢǍMÂNT
74.
75.
76.
77.

Taxă Aulă
Taxă Amfiteatre (FA1-FA4; IP1-IP4, AP9)
Taxă Săli seminar (30 – 60 locuri)
Taxă Sală sport
Taxă spectacol incinta Casei de Cultură a Studenților Ploiești

78.
Taxele se vor aplica începând cu data de 01.10.2022.
Avizate de Consiliul de Administrație în ședințele din 08.06.2021.
Aprobate în ședința Senatului din 23.06.2022

350 lei/oră
200 lei/oră
150 lei/oră
100 lei/oră
400 lei/oră

