
TAXA DE ŞCOLARIZARE  

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTUNIVERSITAR 

 

I. Taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2022-2023 pentru 

Programul de formare psihopedagogică Nivel I (iniţial), este de 2400 lei şi 

se achită în 3 tranşe, după cum urmează: 

 
- 500 lei ca avans la înmatriculare, sumă care nu se restituie în cazul în care 

cursantul renunţă la locul ocupat după începerea anului universitar; 

-  700 lei din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data 

de 15 octombrie a anului universitar pentru care se plăteşte; 

- 700 lei din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data 

de 20 ianuarie a anului universitar pentru care se plăteşte;  

- diferența din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până în 

ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului universitar pentru care se plăteşte. 

 

 

 

II. Taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2022-2023 pentru 

Programul de formare psihopedagogică Nivel II (de aprofundare), este de 

2400 lei şi se achită în 3 tranşe, după cum urmează: 

- 500 lei ca avans la înmatriculare, sumă care nu se restituie în cazul în care 

cursantul renunţă la locul ocupat după începerea anului universitar; 

-  700 lei din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data 

de 15 octombrie a anului universitar pentru care se plăteşte; 

- 700 lei din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până la data 

de 20 ianuarie a anului universitar pentru care se plăteşte;  

- diferența din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar în curs, până în 

ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului universitar pentru care se plăteşte. 

 

Taxa de şcolarizare se achită doar ON-LINE folosind platforma 

www.taxeusv.ro, Taxă scolară 2021-2022 în tranşe:   

          https://www.taxeusv.ro/product-category/taxe-scolarizare/ 

(FSE_DSPP_Post_Universitar_Nivel_I sau FSE_DSPP_Post_Universitar_Nivel_I) 

 

 ATENŢIE ! 

 La achitarea tranşei a III-a este necesar să selectaţi suma de 500 lei 

reprezentând avansul achitat la înmatriculare. 

 

Confirmarea achitării taxei o redirecţionaţi către dspp@usm.ro 
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