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Anexa 6 la Hotărârea Senatului nr. 71 din 29 mai 2018 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 
 

 

 

Taxele de studii pentru studenţii străini 

în anul universitar 2018-2019 
 

 Taxă procesare dosar pentru studenţii non-UE:  250 euro  (HS nr.54/20.08.2014) 

 Taxa de studii pentru studenţii non-UE din anii I - V  (HS nr. 181/12.12.2013) 

Domeniul de învăţământ 

Învăţământul universitar de licenţă, 

de masterat, rezidenţiat 

(euro/lună) 

Învăţământul 

postuniversitar, 

doctorat 

 (euro/lună) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici  şi matematici 

aplicate, sport 
450 450 

Sociouman, psihologie, economic 450 450 

Medicină 450 - 

Muzica si arte vizuale 450 - 

Teatru si artele spectacolului 750 - 

 

 Taxa pentru studenţii non-UE la susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat 

Domeniul de învăţământ 
Diplomă de  licenţă, disertaţie 

(euro) 

Teză de doctorat 

(euro) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici  şi matematici 

aplicate, sport 
450 540 

Sociouman, psihologie, economic 450 440 

Medicină 450 - 

Muzica si arte vizuale 450 - 

Teatru si artele spectacolului 750 - 

 

 Taxa de studii pentru studenţii non-UE din anul VI  (HS nr. 74/12.09.2013) 

Domeniul de învăţământ 

Învăţământul universitar de 

licenţă, de masterat, 

rezidenţiat (euro/lună) 

Învăţământul 

postuniversitar, doctorat  

(euro/lună) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici  şi matematici 

aplicate, sport 
270 290 

Sociouman, psihologie, economic 220 240 

Medicină 320 - 

Muzica si arte vizuale 420 - 

Teatru si artele spectacolului 750 - 

 

 Taxa pentru studenţii non-UE la susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat          

Domeniul de învăţământ 
Diplomă de  licenţă, disertaţie 

(euro) 
Teză de doctorat (euro) 

Tehnic, agronomic, ştiinţe, matematici  şi matematici 

aplicate, sport 
270 540 

Sociouman, psihologie, economic 220 440 

Medicină 320 - 

Muzica si arte vizuale 420 - 

Teatru si artele spectacolului 750 - 

 

 



 ROMÂNIA 
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  

 
 

Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 
2/2 

 

 Alte taxe stabilite de Senatul Universităţii pentru studenții non-UE                             
(HS nr. 32/31.01.2013) 

Examen de diferenţă 50 lei 

Examen restant din anii anteriori            50 lei 

Lucrare laborator / curs practic / recuperare seminarii  30 lei / oră 

 

 Taxa de studii pentru studenţii UE şi non-UE înscrişi la AN PREGĂTITOR                                 
(HS nr. 60/17.07.2013 modificată prin HS nr. 175/21.10.2013) 

Anul pregătitor de învăţare a limbii române 220  euro/lună 

 

 Taxa de studii pentru studenţii de la învățământul cu frecvență şi studenţii vizitatori  

din ţările UE, SEE şi CE (HS nr. 32/31.01.2013) 

Taxa de studii Taxa stabilită pentru studenţii români 

 

 Taxa de studii pentru studenţii din anii I, II, III, IV  de la Extensiunea ENNA (Italia) 

  -  Medicină 3.600 euro 

  -  Asistență medicală generală 2.800 euro 

 

 Taxa pentru cetățenii străini înscriși la programul de studii psihopedagogice nivelul I și 

nivelul al II-lea 

Taxă program de studii psihopedagogice   850 euro/nivel 

 

 


