ANUNȚ CU PRIVIRE LA RESTITUIREA PRIMEI
TRANȘE DE ȘCOLARIZARE ACHITATE
A. RETRAGERE A CANDIDATULUI - cereri de restituire formulate până la data de 29
august 2019, conform art. 15 din contract.
În cazul în care, pe parcursul fazelor de admitere, un candidat admis pe locurile cu taxă
solicită retragerea dosarului cât și restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare achitate
pentru 2019-2020, va parcurge următorii pași:
a.

Completare cerere tip (vezi model cerere pe site)

b. Inregistrare cerere la facultate
c.

Avizare cerere de catre decanul facultatii

d. Cererile vor fi însoțite de chitanța în original sau OP-ul în original, de
copie de pe CI candidat căt și de extrasul de cont bancar.
Candidatul va primi suma achitată în contul personal, dupa aprobarea in
Consiliul de administrație al Universității Transilvania din Brașov.
B. SOLICITARE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANSE DIN TAXA DE
ȘCOLARIZARE CA URMARE A TRECERII DE LA LOC CU TAXĂ LA UN LOC
BUGETAT (conform art 12 coroborat cu art. 8 din contract)
În cazul în care, pe parcursul fazelor de admitere, un candidat admis pe locurile cu taxă a
trecut pe locuri bugetate va solicita restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare achitate
pentru 2019-2020, parcurgând următorii pași:
a.

Completare cerere tip (vezi model cerere pe site)

b. Inregistrare cerere la facultate
c. Avizare cerere de catre decanul facultatii cu specificarea clară de
îndeplinire a cele două condiții din art.12 (trecerea de la loc cu taxă la loc
bugetat si semnarea de către student a contractului de școlarizare pe anul
universitar 2019-2020)
d. Cererile vor fi depuse la Secretariatul facultății în luna septembrie, odată
cu aducerea Contractului de studii. Cererile vor fi însoțite de chitanța în
original sau OP-ul în original, de copie de pe CI candidat căt și de extrasul de
cont bancar.
Candidatul va primi suma achitată în contul personal, dupa aprobarea în
Consiliul de administrație al Universității Transilvania din Brașov.

