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HOTĂRÂREA 
Nr. 5116 din 15.09.2014 

 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 15.09.2014, în 
conformitate cu prevederile art. 73 al. 1 din Carta Universitară, și prevederile art. 213 al.2 din 
LEN nr. 1/2011,  

Având în vedere cererea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 
4949 din 10.09.2014, emite prezenta 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii taxei din „Colocviu de admitere gradul II şi 

gradul I” din documentul taxe administrative  şi de şcolarizare U.S.A.M.V.B. Timişoara, pentru 
anul universitar 2014 – 2015, Litera D, poziţia 30 în „Taxă procesare dosare pentru examenele 
de grad II şi grad I”. 

Art. 2. Se aprobă taxa de echivalare a doctoratului cu gradul I  în valoare de 150 lei. 
Art. 3. Se aprobă taxa de 100 lei/ disciplină pentru  examenul de diferenţă pentru 

completarea Programului de studii psihopedagogice din cadrul DPPD. 
Art. 4. Se aprobă taxa de 100 lei/ disciplină la examenul pentru Programul de studii 

psihopedagogice din cadrul DPPD, pentru studenţii cu taxă, ciclul licenţă/master. 
Art. 5. Se aprobă reducerea taxei pentru cursurile postuniversitare: Program de studii 

psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II la 1.000 lei/ program. 
Art. 6. Se aprobă structura taxei de scolarizare pentru disciplinele prevăzute în planul de 

învăţământ ale programului de formare psihopedagogică nivelul I (iniţial). 
Art. 7. Se aprobă reducerea taxei de admitere, înmatriculare şi şcolarizare cu 50% pentru 

cadrele didactice ale Universităţii pentru programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD 
– nivelul I şi nivelul II, în regim postuniversitar. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 
internet a universității. 
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