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Taxe de școlarizare valabile pentru anul universitar 2017-2018

Tuition fees available for the academic year 2017-2018

o Studenții care nu au ocupat un loc finanțat de la bugetul de stat plătesc taxa de
școlarizare în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de
cont SNSPA-Facultatea de Management (cu excepția taxei 1 pentru studenții anului I licență
/ masterat, care o pot plăti cash la înmatriculare).
Dovada scanată sau fotografiată a plății se transmite prin e-mail, de pe adresa de student al
facultății, la irina.isvoranu@facultateademanagement.ro.
o For tuition fees for the MA in Programs and Investments Management and for our double
degree master’s programme with the University of Sheffield in Management and Digital
Innovation / Management of Business, Innovation and Technology, please scroll for the
dedicated section on the pages below.
o Alte taxe pentru serviciile SNSPA (re-examinări, repetare modul, legitimație bibliotecă
etc.) / Other fees for SNSPA’s services, if it is the case:
http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/taxe.

Cuantumul taxelor și datele de plată pentru anul universitar 2017-2018
Tuition fees and deadlines – academic year 2017-2018
Studii universitare de licență (anii I, II, III): cuantumul taxei = 2200 lei / an de studiu,
achitabili în trei rate.
• rata I = 800 lei, la înmatriculare (pentru studenții din anul I) sau maxim la 1 octombrie
2017 pentru studenții din anul II și III. La înmatriculare taxa poate fi achitată cash, la cam.
403, din sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr. 30A. În rest, taxa se achită numai prin transfer
bancar în contul RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont
SNSPA-Facultatea de Management. În cazul plăţii ratei 1 prin transfer bancar (pentru
studenții din anul I, licență), este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la
înmatriculare. La înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
• rata II = 700 lei, data limită: 15.01.2018, prin transfer bancar.
• rata III = 700 lei, data limită: 15.05.2018, prin transfer bancar.
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Masterat Antreprenoriat și management strategic (AMS): cuantumul taxei = 3000
lei / an de studiu, achitabili în trei rate.
•

•
•

rata 1: la înmatriculare (1000 lei) pentru anul I și cel mai târziu la 1 octombrie 2017 pentru
anul II. Plata se efectuează în numerar la camera 403 din sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr.
30A (numai pentru anul I) sau prin transfer bancar (anii I, II masterat) în contul
RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont SNSPAFacultatea de Management. În cazul plăţii ratei 1 prin transfer bancar (pentru studenții din
anul I, masterat), este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la înmatriculare. La
înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
rata 2: 15 ianuarie 2018 (1000 lei) – prin transfer bancar.
rata 3: 15 mai 2018 (1000 lei) – prin transfer bancar.

*** În cazul plăţii integrale la înmatriculare, este oferită o reducere de 300 de lei (valoare
totală de achitat: 2700 lei).

Masterat Management și branding corporativ (MBC): cuantumul taxei = 3400 lei /
an de studiu, achitabili în trei rate.
•

•
•

rata 1: la înmatriculare (1000 lei) pentru anul I și cel mai târziu la 1 octombrie 2017 pentru
anul II. Plata se efectuează în numerar la camera 403 din sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei nr.
30A (numai pentru anul I) sau prin transfer bancar (anii I, II masterat) în contul
RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD, titular de cont SNSPAFacultatea de Management. În cazul plăţii ratei 1 prin transfer bancar (pentru studenții din
anul I, masterat), este necesară prezentarea dovezii plăţii în original la înmatriculare. La
înmatriculare se achită şi taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei.
rata 2: 15 ianuarie 2018 (1200 lei) – prin transfer bancar.
rata 3: 15 mai 2018 (1200 lei) – prin transfer bancar.

*** În cazul plăţii integrale la înmatriculare, este oferită o reducere de 400 de lei (valoare
totală de achitat: 3000 lei).

Master in Programs and Investments Management (PIM) = 4000 lei / year.
•

1000 lei at the enrollment (for students of 1st year of studies) or no later than 1.10.2017
(for students enrolled in the second year of studies) – cash at room 403, SNSPA
headquarters from Bd. Expozitiei 30A, District 1, Bucharest (only for students of 1st year
of studies at the enrollment) or by bank transfer (for all students) to account
number RO02BRDE445SV33643594450 – RON, open at BRD Societe Generale, account
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•
•
•

holder SNSPA-Facultatea de Management. Payment proof to be presented in original at
the enrollment. At the enrollment, the enrollment fee must be also paid: 100 RON.
1000 lei – 15 January, 2018. By bank transfer.
1000 lei – 15 March, 2018. By bank transfer.
1000 lei – 15 May, 2018. By bank transfer.

*** Important notice: A discount of 500 lei is offered in case of integral payment (3500
lei) at the enrollment. Please note that in case of international bank transfer, our SWIFT
code is BRDEROBU and we we require all international transfers to us to be made with
the OUR instruction, which means that you pay all transfer charges.
All payment proof must be sent by e-mail at irina.isvoranu@facultateademanagement.ro.

Double degree master’s programme with the University of Sheffield in Management
and Digital Innovation / Management of Business, Innovation and Technology
Total tuition fees (full course, 2 years): €5,880 (EURO). To be paid as follows:
• 1 st Installment: to be paid within the next 10 working days €1,470 (EURO) upon
acceptance of student;
• 2nd Installment: by 20th of January 2018 €1,470 (EURO);
• 3rd Installment: by 15th of September 2018 €1,470 (EURO);
• 4th Installment: by 20th of January 2019 €1,470 (EURO).
Notes:
1. Fees will not be refunded if the candidate withdraws, for any reason, before or after
commencement of the course. Fees listed are only tuition fees and do not include therefore
accommodation, cost of living and recommended books. Fees have been calculated with a
40% reduction as partial scholarship. The regular fees are €9,800 Euro (full course).
2. Please use the banking system for depositing the registration fee using the data
below: BANK OF CYPRUS – International Business Unit Nicosia 3, 12 Esperidon str.,
Nicosia, Cyprus Account name: CITY EKPAIDEYTIKH EPE Account number:
357020023274,
SWIFT/BIC
CODE:
BCYPCY2N,
IBAN
NUMBER:
CY91002001950000357020023274.
3. After depositing your fees, it is kindly requested, to send a copy of the transaction receipt,
via e-mail (financial@city.academic.gr) or fax: +302310 287.564.
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