
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 
 

 

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro  

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

1/2 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul de Administraţie nr. 11 din 13.3.2018 
 

RECTOR, 
        Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN 

 
 
 

Modalitatea de susţinere a probelor obligatorii ale examenului de diplomă/ licenţă 
pentru absolvenţii promoţiei 2018 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea 

Proba 1 – 
Evaluarea 

cunoştinţelor 
fundamentale şi 
de specialitate 

Proba 2 – 
Prezentarea şi 

susţinerea 
lucrării de 

licenţă/ 
proiectului de 

diplomă 
1.  Inginerie   

pentru: Tehnologia construcțiilor de mașini, Sisteme și echipamente 
termice, Inginerie economică industrială, Autovehicule rutiere (la proba 
1 test grilă cu 45 de întrebări) 

scris oral 

pentru: Inginerie mecanică , Ingineria și protecția mediului în industrie, 
Informatică aplicată în ingineria materialelor 

oral oral 

2.  Arhitectură Navală (la proba 1 test grilă) scris  oral 
3.  Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi 

Electronică 
oral oral 

4.  Inginerie și Agronomie din Brăila oral oral 
pentru Agricultură (la proba 1 test grilă) scris  oral 

5.  Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor oral oral 
6.  Medicină și Farmacie (la proba 1 test grilă) scris  oral 

pentru Medicină dentară și Farmacie (la proba 1: test grilă + probă 

practică) 
scris + probă 

practică 
oral 

7.  Ştiinţe și Mediu oral oral 
8.  Litere  oral oral 
9.  Istorie, Filosofie şi Teologie oral probă practică 
10.  Arte   

pentru Artele spectacolului (actorie) (la proba 1: Istoria teatrului – oral 

+ Susținerea unui rol sau a unui repertoriu - probă practică) 
oral + probă 

practică 
oral 

pentru Interpretare muzicală-canto (la proba 1: Susținerea unui rol de 

operă, operetă, musical sau recital de arii – probă practică + Recital de 

lied - oratoriu – probă practică)  

probă practică oral  

pentru Arte plastice (pictură) (la proba 1: Istoria artei – scris + Schiță 

de compoziție - probă practică) 
scris + probă 

practică 
oral 

11.  Educaţie Fizică şi Sport oral oral 
pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar scris  oral 

12.  Economie și Administrarea Afacerilor oral oral 
13.  Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice  

pentru Drept (la proba 1 test grilă) 
scris  oral 

pentru Administrație publică oral oral 
14.  Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și 

Inginerești 
oral oral 
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Modalitatea de susţinere a probei obligatorii a examenului de disertație pentru 

absolvenţii promoţiei 2018 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Prezentarea şi susţinerea lucrării 

de disertație 
1.  Inginerie oral 
2.  Arhitectură Navală oral 
3.  Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi 

Electronică 
oral 

4.  Inginerie și Agronomie din Brăila oral 
5.  Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor oral 
6.  Ştiinţe și Mediu oral 
7.  Litere  oral 
8.  Istorie, Filosofie şi Teologie oral 
9.  Arte (Prezentarea și susținerea lucrării de disertație +Susținerea unui 

rol într-un spectacol de operă, operetă sau music-hall– probă practică) 
oral şi probă practică 

10.  Educaţie Fizică şi Sport oral 
11.  Economie și Administrarea Afacerilor oral 
12.  Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice oral 
13.  Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și 

Inginerești 
oral 

 


