
Aproximativ 24.000 de poli � "camara" universitatii
Inscrierea la admiterea la facultate a subtiat portofelele candidatilor si a contribuit consistent, in
schimb, la bugetele facultatilor. Cei peste 6.600 de absolventi de liceu care s-au luptat pentru un loc la
una din facultatile sibiene au adus un plus de aproximativ 484.000 lei noi la bugetul Universitatii Lucian
Blaga. In plus, nu se poate face educatie la preturi studentesti, asa ca, cei care se vor hotari, pana la
urma, sa fie de la toamna boboci cu eticheta de ULBS, vor scoate intre 1300 si 3400 de lei, in cazul in
care au intrat la taxa.
  
  Taxa de inscriere la una din facultatile Universitatii Lucian Blaga a variat intre 50 lei si 100 lei noi.
Daca cele mai ieftine au fost Facultatea de Inginerie Hermann Oberth si SAIAPM, unde candidatii au
platit numai 50 de lei noi, cele mai costisitoare au fost Facultatea de Medicina Victor Papilian si
Stiintele, unde taxa a ajuns la 100 de lei noi. Restul au pastrat o linie de mijloc, respectiv 700 de lei la
Teologie, Drept, Litere si Arte, Istorie si Stiinte Economice, si 800 de lei la Jurnalistica. Candidatii au
platit si in acest an taxa pentru fiecare specializare, indiferent daca unii dintre ei s-au inscris la mai multe
specializari din cadrul aceluiasi domeniu de licenta. Facultatea de Stiinte poate fi numita furnicuta
universitatii, intrucat, pe langa faptul ca a avut cea mai scumpa taxa, a reusit sa atraga si cel mai mare
numar de candidati, peste 1.100 de tineri absolventi. Ingineria, in schimb, desi a avut un numar aproape la
fel de mare de inscrisi, respectiv peste 1.000, nu a contribuit cu prea mult la buget, taxa fiind de numai 50
de lei. In total, cei aproximativ 6.600 de aspiranti la studii de licenta au adus peste 24.000 de poli in
camara ULBS. Adica peste 484.000 de lei noi, mai simplu - peste 4,84 miliarde lei vechi. Adica destul de
bine.
  
  Leul bate euro
  Universitatea va avea de castigat si de pe urma taxelor de scolarizare. Desi se preconiza uniformizarea
acestora, proiectul nu a putut fi realizat intrucat costurile difera de la o specializare la alta. Cei mai
scumpi au fost si raman studentii la actorie si de la medicina. Acestia vor avea, in consecinta, cel mai
mult de platit. O noutate este faptul ca taxele de scolarizare nu se mai achita in euro, ci in lei grei.
Asadar, bobocii de la toamna vor trebui sa pregateasca intre 1.300 si 3.400 de lei noi, in cazul in care nu
au ocupat un loc subventionat de la buget. 
  Nici vorba de preturi studentesti cand vine vorba de plata scolarizarii. In anul universitar 2002-2003,
taxa de scolarizare era  in medie 400 de dolari. Un an mai tarziu, aceasi suma a fost trecuta in euro.
Aceasta speculatie financiara a adus un plus la buget. Astfel, daca in 2002, un student trebuia sa plateasca
peste 13 milioane de lei vechi taxa de scolarizare, anul urmator, acesta a trebuit sa scoata aproximativ 15
milioane de lei vechi, in conditiile in care euro, calculat la valoare medie din acel an, era echivalentul a
37.500 lei vechi. 
  Din toamna, studentii vor scoate insa din buzunare lei grei, ceea ce inseamna castiguri suplimentare
pentru universitate. Astfel, la o taxa anuala perceputa in moneda europeana, la media de 400 de euro cum
era anul trecut, studentii ar fi scos de fapt anul acesta aproape 14 milioane de lei vechi, euro fiind calculat
la o valoare medie de 34.700. In schimb, la o taxa de 1500 de lei noi, de exemplu, adica 15 milioane lei
vechi, la acelasi curs de schimb, adica 34.700, studentii platesc de fapt peste 430 de euro. Sibiul nu este
insa singurul centru universitar care aplica aceasta strategie.
  
  Lei grei pentru zile negre
  La Facultatea de Medicina, primul an de studiu este promotional, mai bine zis, mai ieftin, adica 2.800 de
lei noi sau 28 de milioane de lei vechi. Dupa aceea, taxa face un salt destul de consistent ajungand la 3400
de lei, adica 34 milioane lei vechi, pana in anul VI. Tot la Victor Papilian, asistentii medicali sunt mai
ieftin de pregatit, iar primul an costa numai 2000 de lei, echivalentul a 20 de milioane lei vechi, urmand
ca din anul II, taxa sa ajunga la 2.750 lei, 27,5 milioane lei vechi, atat cat costa si colegiul. 
  Urmatorii in scara valorica dupa considerente financiare sunt viitorii actori, care trebuie sa scoata anual
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din buzunar 3.000 lei, nici mai mult nici mai putin de 30 milioane lei vechi. Restul de specializari din
cadrul Facultatii de Litere si Arte costa 1.800 lei, 18 milioane lei vechi, la fel ca si masterurile. Cei care
opteaza pentru una din specializarile Facultatii de Stiinte Economice dau tot atat, pe cand masterul, in
cadrul aceleiasi facultati, este mai ieftin, 1.600 de lei noi, 16 milioane lei vechi.
  Destul de costisitoare sunt si specializarile Facultatii de Stiinte. Taxele specializarilor de informatica,
informatica aplicata, psihologie, ecologie si protectia mediului si biologie sunt 2000 lei, adica 20 de
milioane lei vechi. Daca matematica-informatica este ceva mai ieftina, 1.900 de lei noi, echivalentul a 19
milioane lei vechi, in schimb, educatia fizica si sport si performanta motrica costa 2100 lei noi, adica 21
milioane lei vechi. La matematica, matematica aplicata, sociologie, etnologie si asistenta sociala,
studentii nu vor trebui sa largeasca baierele pungii cu mai mult de 1.600 de lei, in lei vechi - 16 milioane,
in schimb vor face un efort mai mare pentru specializarea fizica, adica vor plati 2.300 de lei noi,
echivalentul a 23 milioane lei vechi. 
  Locurile la taxa ale Facultatii de Jurnalistica vor usura portofelele studentesti cu 1630 de lei, 16,3
milioane lei vechi. Continuarea studiilor se dovedeste avantajoasa, un master costand doar 1.300 de lei.
Dreptul nu este nici el prea costisitor, taxa de scolarizare fiind de 1300 de lei, adica 13 milioane lei vechi,
la studiile de licenta, iar la master de 1.100 de lei. La Facultatea de Inginerie, studentii vor plati 1.500 de
lei, 15 milioane lei vechi, iar masteranzii 1300 lei. Facultatea de Istorie si Patrimoniu a stabilit valoarea
taxei tot la 1500 de lei, numai specializarea de conservare-restaurare arde mai mult la buzunare, respectiv
2000 de lei, 20 milioane lei vechi. Masterul la Facultatea de Istorie este 1500 de lei. La Teologie, taxa
pentru oricare specializare este de 1600 de lei, 16 milioane lei vechi, iar pentru master 1900 lei.
Specializarile din domeniul tehnic din cadrul SAIAPM costa 2000 lei, 20 milioane de lei vechi, iar din
domeniul agricol 1500 lei. 
  
  Peste 4 ,8 miliarde de lei au intrat in vistieria Universitatii “Lucian Blaga" , in ultimele doua
saptamani, numai din taxele de inscriere la concursul de admitere pentru anul unitersitar
2005-2006.
  
  Elida-Ioana CREMENE
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