UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ – BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

PROCEDURA DE RAMBURSARE A TAXELOR DE STUDIU PENTRU STUDENŢII
CARE SE RETRAG DE LA STUDII

Având în vedere că învăţământul la distanţă este o formă de învăţământ care se
autofinanţează, în principal din taxe, reglementările privind taxele de şcolarizare pentru
această formă de învăţământ sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare
a DIDIFR, precum şi în contractul de şcolarizare care se încheie la începutul şcolarităţii
între USAMV -DIDIFR şi student, astfel:
Extras din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE A D.I.D.I.F.R.:
Capitolul I
Art. 15. Învăţământul la distanţă se autofinanţează atât din taxe cât şi din eventuale
donaţii, sponsorizări etc.
Art. 16. Taxa de şcolarizare, aprobată de Senatul universităţii, este specificată în
contractul de şcolarizare, pentru anul universitar aferent admiterii dar poate fi reactualizată
anual, cu specificarea acesteia in contractul anual de studii.
Art. 17. Taxa de şcolarizare este unică pentru toţi studenţii unui an de studiu, la
aceeaşi specializare, indiferent de locul de desfăşurare a programului I.D.
Art. 18. Reducerile de taxe şi facilităţile special acordate se fac cu aprobarea
Biroului executiv al D.I.D.I.F.R. şi trebuie anunţate din timp, cu menţionarea datei limită
până la care acestea sunt valabile.
Capitolul III
Art. 27. Înmatricularea studenţilor se face prin decizia rectorului universităţii. Pentru
a fi înmatriculaţi, studenţii trebuie să achite în termen de cel mult 30 de zile de la înscriere
o treime din taxa anuală de şcolarizare.
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Extras din CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE:
Articolul. 3.
b) U.S.A.M.V. are dreptul să stabilească anual cuantumul taxelor de studii, defalcarea
acestora pe tranşe şi consecinţele privind neachitarea la termen a taxelor;
f) U.S.A.M.V. se obligă să asigure rambursarea taxelor de studii în cazul retragerii
studenţilor după cum urmează:
1.

Studenţii care solicită anularea înmatriculării în cinci zile de la semnarea
contractului de şcolarizare, dar nu au primit resursele de învăţământ, vor primi
înapoi taxa de şcolarizare plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare.
Studenţilor care au primit şi resurse de învăţământ li se va reţine şi costul
acestora.

2.

Dacă cererea de anulare a înmatriculării se face după cinci zile de la semnarea
contractului dar înaintea primei activităţi tutoriale directe, universitatea va reţine
15% din taxa de şcolarizare, la care se adaugă costul resurselor de învăţământ
primite.

Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi tutoriale directe,
dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, universitatea va reţine
50% din totalul taxei de şcolarizare, ca nerambursabilă, la care se adaugă costul
resurselor de învăţământ primite.
După parcurgerea a mai mult de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate,
universitatea va reţine întreaga taxă de şcolarizare primită.
Toate aceste reglementări sunt făcute cunoscute studenţilor prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare al DIDIFR. care este publicat pe pagina web (www.usamvbdid.ro), precum şi prin prezenta procedură care este afişată la avizier.
Director general Departament IDIFR
Prof. dr. Ioan-Nicolae ALECU
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