XIII. Taxe
Facultatea de Matematică și Informatică percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la
candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere și taxă de confirmare a locului
pentru candidații care concurează pe un loc cu taxă.
Facultatea de Matematică și Informatică nu percepe taxă de înmatriculare în anul I de master de la
candidații declarați admiși.
Facultatea de Matematică și Informatică nu are nici o obligaţie faţă de candidaţi referitoare la
cazare şi masă, pe perioada admiterii. În măsura locurilor disponibile în căminele rămase deschise
peste vară, Universitatea din București oferă locuri de cazare contra-cost pe perioada admiterii, în
cămine stabilite în acest scop, candidaților înscriși la concursul de admitere pentru cel puțin unul dintre
programele de studii oferite în cadrul Universității, inclusiv Facultatea de Matematică și Informatică, pe
baza legitimației de concurs eliberată la înscriere.
Taxele de înscriere la concursul de admitere
Taxele de înscriere se pot plăti online, la adresa http://www.po.unibuc.ro/master.php sau la casieria
situată în incinta facultății.
Taxa de înscriere la concursul de admitere 2017 este de 150 RON. Candidaţii care se înscriu la
concurs pentru două domenii de master vor plăti o taxă de 250 RON.
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concursul de admitere:
a. candidaţii orfani de ambii părinţi și cei proveniţi din casele de copii sau din plasament
familial
b. copiii personalului didactic în activitate sau pensionat
c. copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucuresti; aceştia sunt scutiţi de plata
taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti
d. candidații admiși fără examen.
Scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere se acordă de preşedintele Comisiei de
admitere pe facultate numai în baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte
din una dintre categoriile enunţate mai sus. Preşedintele Comisiei de admitere poate aproba, la cerere,
scutirea de plata taxei de înscriere și unui candidat care se află într-o situație excepțională, alta decât
cele de mai sus.
În cazul nefolosirii taxei de înscriere la concursul de admitere la master, din motive obiective, ea
poate fi restituită, la cerere, în următoarele condiții:
a. dacă cererea se face în aceeași zi în care a fost achitată la casieria facultății, în
programul de înscriere, cu aprobarea președintelui Comisiei de admitere pe facultate
b. în orice altă situație, cu avizul conducerii facultăţii şi al contabilului şef şi cu aprobarea
conducerii Universităţii din Bucureşti.
Taxa de confirmare a unui loc cu taxă
Candidații, care întrunesc condițiile de admitere și vor să fie declarați „admiși” pe un loc cu taxă,
trebuie să achite o taxă de confirmare a locului, în perioada prevăzută în calendarul admiterii.
Taxa de confirmare a locului cu taxă la admiterea 2017 este de 600 RON pentru fiecare domeniu de
master și formă de învățământ la care candidatul dorește să fie declarat „admis”. Prin excepție,
candidatul care dorește să participe la distribuirea pe locurile cu taxă de la mai multe domenii de master
și forme de învățământ, la care întrunește condițiile de admitere, dar care, în final, dorește să fie
declarat „admis” doar la unul dintre acestea, poate achita doar o singură data taxa de confirmare a
locului.
Taxa de confirmarea a locului nu este o taxă propriu-zisă, ci un avans din taxa de studii pe
semestrul I, care, la rândul ei, este jumătate din taxa de studii aferentă anului I.
Taxa de confirmarea a locului cu taxă poate fi restituită, odată cu retragerea dosarului de concurs,
la cerere, cu avizul conducerii facultăţii şi al contabilului şef şi cu aprobarea conducerii Universităţii
din Bucureşti, în următoarele condiții:
a. de către candidații declarați „admiși” pe locul cu taxă pentru care au achitat taxa de

confirmare – până cel mai târziu la data de 29 septembrie 2017; după această dată,
candidații care sunt înmatriculați în anul I de master prin decizia Rectorului Universității din
București nu își mai pot recupera taxa de confirmare a locului
b. de către candidații care nu au fost declarați „admiși” pe locul cu taxă pentru care au
achitat taxa de confirmare – fără limită de timp.
Taxa de studii
Taxa de studii pentru candidații înmatriculați pe locuri cu taxă, în anul I, anul universitar 20172018, este:
a. pentru programele de master: Biostatistică (IF) și Baze de date şi tehnologii WEB
(IFR) – 3600 RON
b. pentru toate celelalte programe de studii de master cu frecvență (IF)– 4500 RON
Taxa de studii se achită în două tranșe egale, în primele 30 de zile de la începutul fiecărui
semestru, cu excepția avansului prevăzut pentru confirmarea locului, descris mai sus.
Taxa de studii pentru cetățeni străini este stabilită anual de Universitatea din București.

