Sesiunea de restanțe 31 august – 11 septembrie 2020
Achitarea taxelor pentru examene creditate
Studentii creditati cu examene restante din anul I, din sem I și/sau II vor plăti o taxa de 100 lei (inainte
de sustinerea examenului – este a II programare) Taxa se va plati prin transfer bancar, dupa cum
urmeaza:
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
CIF: 4317754
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
STUDENTII ANULUI III LICENTA SI II MASTER pot sustine examenele restante in perioada 31.08 13.09.2020, fiecare examen fiind achitat anterior prezentarii cu suma de 50 lei. Studentii vor contacta
cadrul didactic de la disciplinele restante conform planificarii afisate pt.anii I - II.
Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și
informații :
Numele si prenumele studentului și inițiala tatălui (exact așa cum este înmatriculat), Facultatea și
programul de studii la care este studentul, si ce reprezinta această taxă. Ex de completare : Popescu X
Ana/MI/ex.cr/An.MAT (scrieți disciplina prescurtat) Daca aveți mai multe discipline creditate și dacă
aveți loc pe OP, la observații să scrieți toate disciplinele, atunci veți face un singur transfer. Daca nu aveți
loc, o sa plățiti mai multe taxe în mai multe tranzacții (OP-uri), deoarece:
- dupa ce ați efectuat CORECT transferul bancar, veți urmări pe Intranet ca suma achitată să vă apară
alocată pentru examenul pentru care ați achitat taxa. (pentru OP-uri suma va apărea în maxim 3 zile
lucrătoare, pentru mandate poștale, suma va apărea în contul dv in 7 – 10 zile lucrătoare ( trimiteți email la facultate cu dovada plății).
La examen nu vor fi primiți studenți care nu au dovada plății!
Studenții care nu reușesc să promoveze în sesiunea de restanțe examenele creditate din anul I, sau din
diferite motive, au absentat, le vor mai putea susține în sesiunea de reexaminări.
ATENTIE. Pentru examenele creditate care se vor susține în sesiunea de re-examinări, studentul va plăti
150 lei. Plata se va face exact ca mai sus doar că nu puteti plăti decât începând cu data de 14 septembrie
după ora 11, ca să avem timp să alocăm taxele în program.
Restațele din anul în curs NU se platesc în nici o sesiune.( ANII I si II licenta si ANUL I MASTER).

Reamintim studenților condițiile de trecere în an superior - în cazul în care
studentul nu este integralist:
1.) Din anul I în anul II: min 40 unități de credit acumulate (UC) ATENȚIE: creditul de la disciplina Sport nu
se ia în calcul în cele 40 UC ; Sub 10 UC, studentul este exmatriculat. Între 10 şi 39 UC, studentul poate
solicita prelungire de şcolaritate (repetarea anului în an complementar, cu plata integrală a taxei). In caz
contrar, este exmatriculat.

2.) Din anul II în anul III : anul I promovat (integralist) şi anul II minim 40 unități de credit acumulate.
ATENȚIE: creditul de la disciplina Sport nu se ia în calcul în cele 40 UC.
După ce au trecut cele două sesiuni (de restanțe și de re-examinări) și studentul nu a reușit să
îndeplinească condițiile minime de trecere în an superior, dacă acesta are între 10 si 39 UC va depune de
pe e-mailul instituțional, urgent, o cerere de prelungire a școlarității (adică o cerere de repetare a anului
de studiu în an complementar). Studenții din anul I vor plati taxa integral pentru anul complementar,
studenții din anul II vor plăti taxa pentru anul complementar funcție de câte credite mai au de obținut,
astfel încât să fie integraliști.
Modelul de cerere este pe site-ul facultății la STUDENTI – PROGRAMARE EXAMENE.

