Plata online a taxelor
Studenții vor putea efectua plați online pentru toate taxele.
Dupa autentificarea în carnetul online, studentii vor regasi în meniu opțiunea „Plată online”. Dupa
accesarea acestei opțiuni, se va deschide pagina dedicată plaților online.
Pentru a face o plata online, studentul va trebui sa selecteze în prima faza Anul de studiu.

Dupa selectarea anului de studiu, studentul va trebui să selecteze tipul taxei pe care dorește să o platească
online.

Plata taxelor de studii
Vor putea plati taxa de studii doar studentii aflați pe un tip de loc cu taxa.

Astfel, in carnetul online daca studentul selecteaza taxa de studii, va aparea urmatoarea fereastra:

Campul Taxa de studii reprezinta valoarea taxei de studii ramasa de plata + penalizarea de plată;
Campul Taxa reprezinta tipul taxei selectate;
Campul Total de plata taxa reprezintă valoarea totală a taxei conform contractului de studii încheiat între
student și universitate.
In cazul taxei de studii, studentul poate modifica valoarea afișată în campul Taxa de studii, astfel încat să
reprezinte minim valoarea tranșelor restante + valoarea penalizărilor restante + valoarea tranșei curente
în care se afla studentul.
Odata cu apasarea butonului PLĂTEȘTE, va fi afișata o fereastra de confirmare a platii pe care studentul
va trebui să o accepte pentru a se încărca formularul procesatorului de plăți online.

Astfel, daca plata a fost confirmată se va deschide pagina procesatorului de plăți online în care studentul
va trebui să completeze datele cardului bancar.

Dupa ce plata online a fost procesată și confirmată de catre procesator, soldul taxei va fi modificat
conform încasarii online respective.

Plata taxelor de cazare
Vor putea plati online taxa de cazare doar studentți cu o opțiune de cazare admisa în UMS.
Astfel, în carnetul online dacă studentul selecteaza taxa de cazare, va aparea urmatoarea fereastră:

Campul Taxa de cazare reprezinta valoarea taxei de cazare ramasa de plata;
Campul Taxa reprezinta tipul taxei selectate;
Campul Total de plata taxa reprezinta valoarea totală a taxei conform contractului de studii încheiat între
student și universitate.
In cazul taxei de cazare, studentul nu poate modifica valoarea afișata în campul Taxa de cazare.
Odata cu apasarea butonului PLĂTEȘTE, va fi afisată o fereastra de confirmare a plății pe care studentul
va trebui să o accepte pentru a se încarca formularul procesatorului de plăți online.

Plata taxelor de disciplina
Vor putea plati online taxe de disciplina doar studenții aflați în urmatoarele situații:

-

în Situația școlara a anului de studiu selectat au discipline cu situatia Nedefinit sau
Nepromovat

Plata Alte taxe
Vor putea plăti și alte taxe:
-

Taxă examen final pentru studii universitare de licență;
Taxă examen final pentru studii universitare de masterat;

