UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI
CINEMATOGRAFICĂ “I.L.CARAGIALE” BUCUREŞTI

Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Tipul de activitate
Taxă de şcolarizare ciclul I – Studii
universitare de Licenţă
Taxă de şcolarizare ciclul II – Studii
universitare de Master

Taxă de şcolarizare pentru programe
de studii universitare de masterat în
limba engleză
Taxă de şcolarizare ciclul III Doctorat
Taxă de şcolarizare pentru programe
postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cuantum taxe
Facultatea de FILM

6000 lei/an

19 100 lei /an

7 000 lei/an

30 000 lei/an

6 000 lei/an

- Arta regiei de film
- Arta imaginii de film
- Arta montajului de
film
- Arta sunetului de film
- Film de animaţie

- Scenaristică
- Producţie de
film
- Filmologie

10 000 lei/an

-

7 000 lei/an
7 000 lei

1200 lei
(800 lei
pentru
educatori
/profesori)

Actorie de film
şi TV

- Arta teatrului
în educaţie
- Teatru aplicat
pentru copii şi
adolescenţi

Taxă de studii program de formare
psihopedagogică
• pentru absolvenţii altor universităţi
•

7.

TAXE
2018/2019
Cuantum taxe
Facultatea de TEATRU

-

1200 lei /ciclu

în regim postuniversitar

Taxă de înmatriculare în anul I de
studii (ciclul I/ciclul II)
Taxă de reînmatriculare (pentru studenţii

Ciclul I - 300 lei
Ciclul II – 200 lei
1 500 lei

exmatriculaţi în anii precedenţi care au primit
aprobare pentru reînmatriculare)
Taxă reexaminare (pentru studenţii care
nu promovează în sesiunea de toamnă)

Taxă mărire de notă
Taxă examen de diferenţă
Taxă de transfer
(din alte universităţi)
Taxă de înscriere la examenul de
licenţă (pentru absolvenţii UNATC
înscrişi, dar neprezentaţi la examen,
sau care nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor în una din cele trei
sesiuni consecutive de la absolvire şi
pentru absolvenţii UNATC care se înscriu
la examenul de finalizare a studiilor mai
târziu de trei ani de la data absolvirii,
începând cu promoţia 2016/2017)

1000 lei
100 lei/credit
50 lei/credit
100 lei/credit
2 500 lei

2000 lei

1 500 lei

14.

Taxă de înscriere la examenul de
disertaţie (pentru absolvenţii UNATC

2000 lei

1 500 lei

înscrişi, dar neprezentaţi la examen, sau
care nu au promovat examenul de finalizare
a studiilor în una din cele trei sesiuni
consecutive de la absolvire şi pentru
absolvenţii UNATC, începând cu promoţia
2016/2017 care se înscriu la examenul de
finalizare a studiilor mai târziu de trei ani
de la data absolvirii)

15.

16.

17.

Taxă susţinere teză de doctorat
(angajaţii titulari ai UNATC şi
doctoranzii cu finanţare de la buget
sunt scutiţi de plata taxei de susţinere a
tezei)
Taxă înscriere la cursul de pregătire
pentru admitere
(gratuit – specializarea teatrologie)
Taxă înscriere admitere ciclul I
Sesiunea septembrie 2019

2 000 lei

100 lei/curs
(15 % reducere la achitarea
modulului
30 % reducere la achitarea
integrală a cursurilor)
150 lei
150 lei
Etapa I

Etapa II

100 lei/curs
(15 % reducere la achitarea
integrală a cursurilor)
300 lei
(Imagine şi CAV)
150 lei
150 lei
Etapa I
Regie de film şi TV +
MM + Animaţie

Taxă înscriere admitere ciclul II
200 lei
Sesiunea septembrie 2019
19. Taxă înscriere admitere ciclul III
400 lei
Sesiunea septembrie 2019
20. Taxă duplicat carnet de student
60 lei
21. Taxă duplicat diplome/certificate de
300 lei
studii
22. Taxă duplicat foaie
50 lei/pagina
matricolă/supliment la diplomă
23. Taxă adeverinţă de certificare
100 lei
(autenticitate) a diplomei de
licenţă/master/doctorat
24. Autentificare copii acte de studii
50 lei/set
25. Taxă eliberare programă analitică
100 lei/disciplină
26. Taxă analiză de similitudini (program
400 lei/analiza
antiplagiat) – doctorat
angajaţii titulari ai UNATC şi
doctoranzii cu finanţare de la buget
sunt scutiţi de plata taxei (o singură
dată)
27. Taxă doctorat pentru perioadă de
1000 lei/semestru
prelungire/perioadă de graţie
28. Taxă de înscriere la examenul de
2500 lei
licenţă (pentru absolvenţii altor
universităţi)
Aprobate în şedinţa Senatului UNATC din data de 28 februarie 2018.

Etapa II
Regie de film
şi TV + MM
+ Animaţie

18.
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2000 lei

