ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU TAXĂ
ZI, ID, MASTER
Termenul de plată a celei de‐a 2‐a tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017
– 2018, semestrul I este 30 noiembrie 2017. Tranşele sunt astfel:
SILVICULTURĂ ZI
SILVICULTURĂ ID
ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
MASTER

855 LEI
1125 LEI
750 LEI
900 LEI

Vă rugăm să respectați termenul de plată.
Plata prin ordin de plată: Contul IBAN: RO40TREZ59120F330500XXXX deschis la Trezoreria
Suceava pe numele Universității Stefan cel Mare Suceava, cod fiscal 4244423 Pe ordinele de plată
se vor înscrie informațiile privind: numele complet al studentului, facultatea, specializarea, anul de
studii, ce reprezintă suma plătită.
În articolul 2 al Actului adițional al Contractului de studii este specificat:
Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare în condiţiile şi suma convenite, prin prezentul
contract, conform art. 3, în tranşe, plătibile după cum urmează:
‐
30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 15 zile calendaristice de la
inceputul anului universitar;
‐
30% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, in termen de 60 zile calendaristice de la
inceputul anului universitar;
‐
diferenţa de taxă până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului universitar pentru care se
plăteşte.
Studentul va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an universitar pe durata studiilor
sale, fiind obligaţia sa de a se informa cu privire la acestea de pe site‐ul uiversităţii sau de la avizierul facultăţii.
Neplata transei din taxa de şcolarizare în termenele convenite atrage exmatricularea de drept a studentului
constatată prin ordin al rectorului universităţii, incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa termenul de plata
nerespectat sau prima zi a anului universitar, in cazul studentilor anilor II, III si, eventual IV, care nu au
efectuat plata primei transe.
În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contractele anuale, studentul nu poate
beneficia de resursele de învăţământ, activităţile tutoriale şi activităţile asistate şi nu se poate prezenta la
examenele programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al activităţilor. Taxele platite de
un student in regim cu taxa nu se returneaza in nici o situatie

DECAN,
Conf.univ.dr.ing. Sergiu HORODNIC

