REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA septembrie 2019 (TAXĂ)
Data afisării: 22.0712.09.2019. ora 13.00
ATENTIE: informatii importante
Calitatea de student admis la programul de master organizat de Centrul de Studii Europene – Facultatea
de Drept
se mentine doar daca in perioada 12-13 septembrie 2019
1. fiecare candidat admis semneaza contractul de studii si plateste taxele corespunzatoare:
 studenti admisi in regim cu taxa - minim 30% din taxa de studii aferenta semestrului I (480 lei);
2. dosarele personale vor fi completate conform articolelor Metodologia de admitere, redate mai jos:
 Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar
2019/2020 şi să semneze Contractul de studii. Perioada de încheiere a contractului de studii: 12-13 septembrie 2019. După acest
termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de
următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.
 Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la
pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:
a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la
semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după
depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi
calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a
doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la
semnarea Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după
depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din
taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
c) Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare
prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la IFR, în ceea ce priveşte restituirea taxelor după
începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.
 Taxa de înscriere nu se restituie.
 Taxele ce trebuie achitate:
ADMIS LA
TAXA INMATRICULARE*
TAXA DE STUDII
TAXĂ ZI (SE, DR)
1.600 LEI/SEM
480 LEI
TAXĂ FR (SE)
1.600 LEI/SEM
480 LEI
TAXĂ ZI (SEVE)
2.250 LEI/SEM
675 LEI
(*) candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite cel puțin 30% din
taxa de școlarizare pentru semestrul I ce include și taxa de înmatriculare.

MODALITATI DE PLATA A TAXEI
 studenti admisi in regim cu taxa - minim 30% din taxa de studii aferenta semestrului: 480 lei studentii la
cursuri IF (SE, DR), 480 lei studentii la cursuri IFR și 675 lei studenții la cursuri IF (SEVE)
Taxa poate fi achitata astfel
 Achitare taxe prin BRD:
Coduri de înregistrare in BRD a platii catre CSE
 program IF : 2522
 program IFR : 2212

Program CSE pentru semnare contracte, SECRETARIAT (cam. 6)
12-13 septembrie: 9:00-12:30 și 13:30-16:00
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Lista candidaților admiși la programele de master organizate de CSE
Sesiunea septembrie 2019 pe locuri cu taxă

CANDIDAȚI CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ/ UE/ SEE
Program Master: Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) –
IF

Burniche R. Lăcrămioara Ancuța

Medie
admitere
9.90

ADMIS TAXĂ

2

Prepeliță D. Ștefan

9.70

ADMIS TAXĂ

3

Caragață M. Valeriu

9.58

ADMIS TAXĂ

4

Cherecheș I. Andrei

9.08

ADMIS TAXĂ

5

Iosub C. Roxana-Iulia

9.02

ADMIS TAXĂ

6

Zbranca C. Claudiu-Constantin

8.86

ADMIS TAXĂ

7

Lupulescu A. Lenuța-Cristina

8.63

ADMIS TAXĂ

Nr.

Nume și prenume

1

Rezultat

Program Master: Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) – IF
Nr.
1
2
3

Nume și prenume
Promoroacă I. Ștefan

Medie
admitere
10.00

ADMIS TAXĂ

8.80

ADMIS TAXĂ

8.63

ADMIS TAXĂ

Luca (căs. Coșmagiu) Andreea-Monica
Lăcătușu (căs. Lariu-Rusu) I. Daniela

Rezultat

Candidați Români de pretutindeni
Program Master: Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) –
IF

Nr.

Nume și prenume

1

Popa V. Lilia

Medie
admitere
9.25

Rezultat
ADMIS TAXĂ
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