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privind modificarea taxei de şcolarizare pentru cursanţii programelor de 

conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar care beneficiază de finanţarea şcolarizării prin Proiectul 

ROSE 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca nr. 15 816/14.11.2022, 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi patrimoniu, 
În temeiul art. 162 lit. h) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în sedintă în data de 12 decembrie 2022, ' , 
hotărăste: 

' 

Art. 1. Se aprobă modificarea taxei de şcolarizare conform tabelului de mai jos, 
pentru cursanţii programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar înmatriculaţi în octombrie 2022 în semestrul I, care predau în 
învăţământul liceal de stat şi cărora Ministerul Educaţiei le finanţează şcolarizarea prin 
Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romanian Secondary Educatiion project -
ROSE). 

Program de studii 
Taxa actuală Taxa modificată 

(pe semestru/ pe an) (pe semestru) 
Matematică 7501ei (pe semestru) 2.500 lei 
Geografie 2.800 lei (pe an) 2.500 lei 
Istorie 2.400 lei (pe an) 2.500 lei 
Pedagogia învăţământului primar şi 

2.900 lei (pe an) 2.500 lei 
preşcolar 

Pedagogia învăţământului primar şi 
2.400 lei (pe an) 2.500 lei 

preşcolar (la CUUBB Reşiţa) 
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Art. 2. Cursanţii vor achita la începutul fiecărui semestru taxa de şcolarizare în 
cuantumul actual, stabilit prin HS nr. 17/18.02.2022, iar aceasta li se va restitui ulterior, 
atunci când Ministerul Educaţiei, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare 
Externă (UMPFE) va vira contravaloarea taxelor către Universitatea Babeş-Bolyai, în 
cuantum de 2.500 lei/cursant/semestru. 

Art. 3. Cursantii aflati în situatia descrisă în alineatul 1 vor beneficia, în baza , , , 

diferenţei dintre suma plătită şi cea finanţată de Ministerul Educaţiei, de două programe 

de dezvoltare personală, împreună cu materialele suport aferente: 

- Program de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale; 

- Program de dezvoltare personală şi coaching. 

Primul program se va desfăşura pe parcursul primului an de şcolarizare (semestrele 
I - II), iar cel de-al doilea program se va desfăşura în cel de-al doilea an de şcolarizare 
(semestrele III - IV). 

Preşedinte Secretar 
f. univ. dr. Ji:~.?!':1""" 




