
TANDÍJAS HALLGATÓK FIGYELMÉBE! 
 

A TANDÍJAK BEFIZETÉSE 

 
 A tandíjakat a hallgatók a tanulmányi szerződések alapján fizetik.  

 A tandíjak összegét  az egyetem Szenátusa határozza meg a tanulmányi költségek alapján. A 

felvételiző  hallgatókat  a felvételi tájékoztatókkal, a II és III éves hallgatókat pedig a tanévkezdés 

előtt legalább két héttel tájékoztatják a tandíjak összegéről.  

 A tandíj módosítása esetén a tanulmányi szerződéhez egy kiegészítő okiratot csatolunk amely 

mindkét fél beleegyezésével jön létre. 

 A tandíjakat az egyetem pénztáránál kell befizetni az egyetem Köteles Sámuel utcai 

irodaépületében (II. emelet 10-es terem) vagy banki utalással az alábbi számlaszámokra : 

 

 

UNIVERSITATEA DE ARTE, 

Târgu-Mureș 

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6 

RON -Számlaszám: RO32TREZ47620F330500XXXX 

Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ 

 

HUF* - Számlaszám: RO63BRDE270SV31950932700 

Bank: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE TG. MUREŞ 

SWIFT kód: BRDEROBU 

 
* a befizetés napján érvényes  hivatalos RON-HUF  árfolyam szerint. 

 

 A 2018-2019-es tanévben a tandíjak befizetésének a határideje: 

 
ALAPKÉPZÉSEN ÉS MESTERKÉPZÉSEN  

három részletben: 

 

I . részlet - (a tandíj 40%-a)    - 2018. október 12. 

II. részlet - (a tandíj 30%-a)    - 2018. december 14. 

III. részlet - (a tandíj 30%-a)    -  2019.  május 3. 

 

DOKTORKÉPZÉSEN  

két részletben: 

 

I . részlet - (a tandíj 50%-a)    - 2018. október 12. 

II. részlet - (a tandíj 50%-a)    - 2019. február 22. 

 

A TANÁRKÉPZŐ INTÉZET TANFOLYAMÁRA 

két részletben: 

 

I . részlet - (a tandíj 50%-a)    - 2018. október 12. 

II. részlet - (a tandíj 50%-a)    - 2019. február 22. 

 

- A befizetési bizonylatokat juttassák el a titkárságra személyesen, faxon vagy e-mail-ben. 

- Különleges esetekben, a hallgató kérésére az egyetem rekora engedélyezheti a tandíjak befizetését 

más részletek szerint. 

- A tandíjak be nem fizetése az alábbi következményekkel jár: 

- Kizárás a téli vizsgákról és kizárás az egyetemről a II részlet be nem fizetése esetén; 

- Kizárás a nyári vizsgákról és kizárás az egyetemről a III. részlet be nem fizetése esetén.  



 
 

A 2018/2019-ES TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANDÍJAK 

 Tandíj 

ALAPKÉPZÉS 

 

 

Színművészet szak  

 

3000 lej/tanév 

 

Bábművészet szak  

 

3000 lej/tanév 

Rendező szak  

 

3000 lej/tanév 

 

Mozgásművészet szak  

 

3000 lej/tanév 

Látványtervező szak  3000 lej/tanév 

Audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás, 

média szak  

2400 lej/tanév 

Teatrológia szak  2000 lej/tanév 

Zenetanár szak  

 

2000 lej/tanév 

MAGISZTERI KÉPZÉS 

 

 

Színművészet  3000 lej/tanév 

 

A rendezés művészete  3000 lej/tanév 

 

 

Bábművészet  3000 lej/tanév 

 

 

Drámaírás  3000 lej/tanév 

 

Teatrológia. Művelődésszervezés  3000 lej/tanév 

 

Alkalmazott bábművészet 3000 lej/tanév 

 

Korszerű zenei koncepciók 3000 lej/tanév 

 

Művészetek és új média 3000 lej/tanév 

 

DOKTORI KÉPZÉS 

 

6000 lej/tanév 

Tanárképző Intézet – I. szint és II. szint ** 50 lej/kreditpont 

(500 lej/tanév)  

Összesen 1750 lej (35 kreditp.) – I. szint 

Összesen 1250 lej (35 kreditp.) – II. szint 

 
**A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Szenátusának  2013. szeptember 26.-án jóváhagyott  határozata 

alapján. 

 
 Rektor, 

 Dr. Sorin Crișan 

 

 


