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ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE AU EXAMENE NEPROMOVATE 

DIN ANII DE STUDIU ANTERIORI  

 

Studenții care au examene nepromovate din anii de studiu anteriori trebuie să contracteze 

disciplinele la începutul anului universitar, pentru a putea susține examenele pe parcursul anului 

universitar 2021-2022. 

Contractarea disciplinelor nepromovate din anul anterior se face prin semnarea de către 

studenți a unui act adițional la contractul de studii. Actul adițional prevede ce discipline nepromovate 

se contractează în anul universitar în curs, numărul de credite aferent, modalitatea de echivalare a 

notelor pentru activitățile didactice promovate parțial, modalitatea de refacere a activităților prevăzute 

în fișa disciplinei, semnătura studentului în dreptul disciplinei contractate. 

ACTUL ADIȚIONAL SE ÎNCHEIE PÂNĂ PE DATA DE 15 OCTOMBRIE 2021. 

Plata taxelor aferente disciplinelor contractate se va face până pe 30 OCTOMBRIE 2021. 

În cazul în care aceste termene nu sunt respectate, studentul nu va mai putea susține examenele de 

credite restante din anul anterior  și nu va putea promova. 

Studenții care contractează disciplinele nepromovate din anii anteriori au aceleași drepturi și obligații 

ca studenții alături de care refac activitățile didactice nepromovate. 

Plata taxei aferente examenelor nepromovate din anul anterior se face numai după semnarea actului 

adițional, doar on-line pe platforma www.taxeusv.ro, categoria taxe diverse. După achitarea taxei, 

studentul va trimite dovada achitării către secretariatul facultății (irina.gradinaru@usm.ro  - pt 

programele de studiu EFS, KMS si master EFSAE, luciana.nimigean@usm.ro – pt programele de 

studiu BFKT, ND si master KRMC, loredana.patrascu@usm.ro – pt programul de studiu AMG) 

Valoarea unui credit este: 

 Educație fizică și sportivă – 90 lei 

 Kinetoterapie și motricitate specială – 93 lei 

 Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 98 lei 

 Nutriție și dietetică -96 lei 

 Asistență medicală generală – 101 lei 

 Master – EFSAE – 93 lei 

 Master – KRMC – 93 lei 
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