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REGULAMENT REFERITOR LA MODUL DE FIXARE
ŞI ÎNCASARE A TAXELOR DE STUDII ŞI METODOLOGIA
DE CALCUL A ACESTORA
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Universitatea Hyperion din Bucureşti, creată pe baza Legii
nr. 21/1924, redefinită prin O.U.G. nr. 26/2000 a Asociaţiilor şi Fundaţiilor,
înfiinţată şi acreditată instituţional prin Legea 275 din 15.05.2002, are statut
juridic de Asociaţie cultural-ştiinţifică şi de învăţământ fiind o instituţie
independentă, apolitică şi fără scop lucrativ de tip nonprofit. Fiind o instituţie
nonprofit, Universitatea Hyperion din Bucureşti se autofinanţează, constituindu-şi
fondurile în vederea funcţionării, din taxele anuale de studii, din donaţii,
sponsorizări, dobânzi, din sumele încasate din conturile de cercetare ştiinţifică şi
activităţi cultural-artistice.
Art. 2. Veniturile realizate pe baza taxelor de studii sunt folosite integral
atât pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, cât şi
pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor activităţi.
Art. 3. Studenţii care sunt înscrişi la diferite facultăţi ale Universităţii
Hyperion sunt informate despre modul de încasare şi utilizare a taxelor de studii.
Astfel la înscrierea în fiecare an de studiu, fiecare student sau masterand
completează un contract de şcolarizare cu conducerea Universităţii Hyperion din
Bucureşti, în care sunt precizate expres condiţiile de plată a taxelor de studii,
destinaţia pe capitole a cheltuielilor, şi alte clauze care trebuie respectate de părţile
contractante.
Art. 4. Senatul şi Consiliul de Administraţie ale Universităţii Hyperion din
Bucureşti hotărăsc anual cuantumul taxelor de studii şi eventualele scutiri sau
eşalonări ale acestora. Cererile individuale făcute în acest scop sunt analizate şi,
după caz, sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie şi rector. Plata la timp
a ratelor din taxele anuale de studii la termenele stabilite de conducerea
Universităţii Hyperion condiţionează dreptul studenţilor de a urma cursurile
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facultăţilor şi de a se prezenta la evaluările stabilite prin planul de învăţământ
(verificări, examene).
Art. 5. Înscrierea studenţilor în fiecare an de studii la toate formele de
învăţământ, cursuri de zi, învăţământul la distanţă, cursuri cu frecvenţă redusă,
masterat, se face în primele 15 zile de la începutul anului universitar, la cererea
studentului pe baza contractului de studii sau de şcolarizare pentru cei din anul I şi
a chitanţei de plată a taxei sau a primei rate din taxa de studii fixată pentru anul
respectiv. Studenţii din anii superiori prezintă şi dovada plăţii taxei de studii sau a
primei rate din taxă pentru anul respectiv.
Art. 6. Taxa de studii fixată pentru anul universitar în curs se achită în
patru rate, astfel prima rată – până la 15 octombrie, dată cu completarea
contractului de şcolarizare, a doua rată până la data de 16 decembrie, a treia rată –
până la data de 17 februarie, a patra rată până la 28 aprilie. Pentru anii terminali a
patra rată va fi achitată până la data de 14 aprilie.
Art. 7. Taxele se achită la casieria Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de şcolarizare atrage după sine
penalizări în cuantumul stabilit de conducerea universităţii, excluderea de la
sesiunea de examene şi încetarea activităţii de student al Universităţii Hyperion cu
semestrul (anul) pentru care nu a fost achitată taxa. Neplata primelor două rate din
taxa de studii conduce la încetarea calităţii de student al Universităţii.
Art. 8. Studenţii înscrişi în anul universitar care se retrag din universitate
după mai mult de 10 zile de la începutul anului universitar, vor suporta o
penalizare de 25% din prima rată depusă. Studenţilor care din diferite motive se
retrag din universitate după mai mult de 21 de zile de la începerea anului
universitar sau de la depunerea taxei, nu li se vor returna taxele depuse indiferent
de forma de învăţământ (cursuri de zi, cu frecvenţă redusă, cursuri la învăţământ
la distanţă), la care s-au înscris.
Art. 9. Resursele financiare din taxele de studii la forma de învăţământ
I.D. se utilizează integral de către Universitatea Hyperion în conformitate cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, cu prevederile Cartei Universităţii Hyperion din Bucureşti şi cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru
învăţământ la distanţă din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Art. 10. Resursele financiare provenite din taxele de şcolarizare ale
studenţilor de la cursurile I.D sunt colectate şi gestionate separat de către serviciul
financiar-contabil al Universităţii Hyperion din Bucureşti. Ele vor fi utilizate
pentru retribuirea cadrelor didactice şi asigurarea materialelor de studiu puse la
dispoziţia studenţilor de la această formă de învăţământ.
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Capitolul II
METODOLOGIA DE CALCUL A TAXEI DE ŞCOLARIZARE DE LA
PROGRAMELE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ-DIPLOMĂ ŞI MASTERAT
Art. 11. Explicativ, se prezintă metodologia de calcul a taxei de studiu
pentru nivel licenţă/diplomă şi masterat propusă pentru anul 2015-2016. Determinarea nivelului taxei are la bază metoda de calcul direct, pe baza costurilor
efective de şcolarizare ale Universităţii Hyperion din Bucureşti.
În cadrul aplicării acestei metode pentru stabilirea unei taxe corecte
/realiste de studii se ţine seama de costurile efective înregistrate în anii financiari
anteriori cât şi a celor preconizate pentru exerciţiul financiar în curs, după cum
rezultă din tabelul ce urmează:
- u.m. RON INDICATOR DE COST
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire
Salarii şi contribuţii aferente
Amortizare mijloace fixe
Materiale şi obiecte inventar
Protecţie sociala pentru
studenţi etc.
Cheltuieli pentru dezvoltare,
(investiţii) echipamente,
calculatoare etc.
Cheltuieli pentru dotare
laboratoare, înlocuire
echipamente etc.
Cheltuieli pentru R.K.
Cheltuieli pentru trainingul
salariaţilor
Utilităţi, energie electrică,
încălzire etc.
Cofinanţare granturi, contracte
de cercetare etc.
Achiziţii carte biblioteca
Abonamente periodice, reviste
străine etc.
Posta, telecomunicaţii, radio,
internet
Alte bunuri/servicii pentru
întreţinere şi funcţionare
Tipărire şi multiplicare cursuri
TOTAL

Pondere
medie în total
nivel taxă
(%)
29
2
8
1

2013-2014

2014-2015

2015-2016

754
52
208

696
48
192

725
50
200

26

24

25

780

720

750

208
26

192
24

200
25

26

24

25

208

192

200

26
52

24
48

25
50

26

24

25

52

48

50

104
52
2600

96
48
2400

100
50
2500

30
8
1
1
8
1
2
1
2
4
2
100
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Art. 12. Prezentul Regulament a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa
comună a Senatului şi Consiliului de Administraţie ale Universităţii Hyperion din
Bucureşti din data de data 16 februarie, 2017.
Preşedinte al Universităţii Hyperion
din Bucureşti
Prof.univ.dr. Ion SPÂNULESCU

Preşedinte al Senatului,
Prof.univ.dr. Anca GHEORGHIU

RECTOR
Prof.univ.dr. Sever Irin SPÂNULESCU
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