
 

Taxe aprobate prin H.C.A. nr.561/21.05.2019:  https://www.univ-ovidius.ro/studenti/taxe 

 

A. Pentru studenții din Uniunea Europeană, Români de Pretutindeni sau din Republica Moldova cu 

bacalaureat în România 

o Taxe de înscriere la concursul de admitere: 100 RON; 

o Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români – 200 RON; 

o Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din 

statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 100 EUR; 

o Taxe de școlarizare (pentru locurile cu taxă, se achită anual, integral sau în max. 4 rate): 

Studii de Licență: 

Domeniul Programul de studii Locuri Cu Taxă 

Matematică 

Matematică 3100 RON 

Matematică informatică 3100 RON 

Informatică 

Informatică 3600 RON 

Informatică (în limba engleză) 3800 RON 

Studii de Masterat: 

Domeniul Programul de studii Locuri Cu Taxă 

Matematică 

Matematică didactică 3800 RON 

Matematică școlară avansată 3800 RON 

Informatică 

Modelare și tehnologii informatice 3800 RON 

Medii virtuale multi-modale distribuite 3800 RON 

Securitate cibernetică și învățare automată (în limba engleză) 4000 RON 

o Taxa de reexaminare (începând cu a treia examinare la disciplina respectivă): 50 RON/disciplină; 

o Taxa de reexaminare în sesiunea specială: 100 RON/disciplină; 

o Taxa de eliberare a programelor analitice/fișă disciplină: 200 RON/an de studiu sau 30 RON/disciplină; 

 

https://www.univ-ovidius.ro/studenti/taxe


1) CPV = Cont Propriu Valutar. 

2)  https://admitere.univ-ovidius.ro/home/taxe-admitere 

3) H.C.A. 433/12.05.2021 

 

 

 

 

o Taxa pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență sau masterat: 

o Absolvenți UOC: 500 RON 

o Absolvenți externi: 1500 RON 

 

 

 

B. Pentru studenții din țări terțe UE (CPV1) 

o Taxe de înscriere, de procesare a dosarului și de înmatriculare la concursul de admitere: 

o Taxa de înscriere: 100 EUR² 

o Taxa de procesare a dosarului: 100 EUR³ 

o Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini – 100 EUR; 

o Taxe de școlarizare (se achită anual, integral sau în rate): 

o Studii de Licență: 3300 EUR 

o Studii de Masterat: 3800 EUR 

o Taxa de reexaminare (pentru o examinare în altă sesiune): 40 EUR/disciplină; 

o Taxa de reexaminare în sesiunea specială: 100 EUR/disciplină; 

o Taxa de eliberare a programelor analitice: 100 EUR/an de studiu sau 10 EUR/disciplină; 

o Taxa pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență sau masterat: 

o Absolvenți UOC: 200 EUR 

o Absolvenți externi: 800 EUR 
 

 

 

 

Pentru informații, contactați 

Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (secretariat_FM@univ-ovidius.ro) 

https://admitere.univ-ovidius.ro/home/taxe-admitere
https://fmi.univ-ovidius.ro/secretariat

