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Anexa 1 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 43 din 22 mai 2020 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU 

 
 

 

Metodologia desfășurării concursului de admitere 
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  în anul 2020 

 

1. GENERALITĂȚI 
1.1. Concursul de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se desfășoară în conformitate 
cu:  

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu toate modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 
ulterioare;  

• Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 
privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;  

• Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit 
distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate în învățământul preuniversitar și a 
doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare 
de masterat;  

• Hotărârile Guvernului nr. 681/2011 și 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului 
studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011; 

• Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 
superior pentru anul universitare 2020-2021 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă 
din prezenta metodologie); 

• Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de 
master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-
2021 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie); 

•  OMENCS nr. 5.382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale și Rectificarea privind 
cuprinsul anexei la OMENCS nr. 5.382/2016 din 28.12.2016 (prevederile legale ulterioare vor face 
parte integrantă din prezenta metodologie); 

• Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la  
ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat,  precum și cele privind 
repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; 

• OMEN nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la  ciclurile de studii universitare de licență, 
de master și de doctorat; 

• OMEN nr. 5618/2019 privind modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-
cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și 
de doctorat, aprobată prin Ordinul nr. 6102/2016; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare 
la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 
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• Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare 
a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018; 

•  OMEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea  Metodologiei de școlarizare a românilor de 
pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata 
taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, 
începând cu anul universitar 2017-2018; 

• OMEC nr. 4205/06.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea admiterii la  ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, 
aprobată prin OMENCS nr. 6102/2016; 

• Adresa MEC nr. 291/GP/08.05.2020 referitoare la cerințele de sănătate publică aplicabile 

procesului de admitere la studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni. 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este o universitate de educație și cercetare științifică – 

conform OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor - căreia 
Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) i-a conferit în anul 2019 
calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale, şi are în structura sa 
programe de studii universitare autorizate provizoriu și acreditate de ARACIS pentru care are 
dreptul să organizeze concurs de admitere. 
1.2. Procesul didactic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este organizat pe trei cicluri:  
✓ ciclul I – studii universitare de licență (învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență 

redusă);  
✓ ciclul I și II oferite comasat într-un program unitar de studii universitare (învățământ cu 

frecvență); 
✓ ciclul II – studii universitare de masterat (învățământ cu frecvență); 
✓ ciclul III – studii universitare de doctorat (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). 

1.3. Admiterea la învățământul cu frecvență la ciclul de studii universitare de licență se organizează, de 
regulă, în două sesiuni: iulie și septembrie (în sesiunea septembrie se organizează concurs de 
admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din 
iulie). Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează în septembrie. În 
cazul extensiunilor universitare, concursul de admitere se desfășoară, de regulă, în luna 
iulie/septembrie. În cazul în care, din motive temeinice, nu se poate organiza în luna septembrie, 
sesiunea se poate prelungi, cu aprobarea Consiliului de administrație.                                              
Pentru absolvenții învățământului superior medical de stat din România, cadre didactice ale Facultății 
de Medicină și Farmacie din Galați, care doresc să urmeze a II-a specializare, în regim cu taxă, la 
programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, concursul de admitere 
se desfășoară în luna iulie.    
1.4. Pentru ciclul de studii universitare de licență admiterea se organizează pe domenii de licență (sau 
programe de studii, acolo unde este cazul), în care există programe de studii autorizate să funcționeze 
provizoriu sau acreditate în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Pentru ciclul de studii 
universitare de masterat admiterea se organizează pe programe de studii, iar pentru doctorat, 
admiterea se organizează pe domenii de doctorat. 
 1.5.  Criteriile de admitere, domeniile de licență și probele de concurs pe facultăți sunt prezentate în 
Anexele 1.1 și 1.2. Un candidat se poate înscrie la admitere la mai multe domenii oferite de una sau 
mai multe facultăți. Candidatul trebuie să se asigure, în cazul în care susține probe de concurs, că 
poate participa la probele de concurs pentru domeniile alese, ținând cont de planificarea acestora. 
Criteriile și condițiile de admitere pentru candidații care doresc să urmeze a II-a specializare în regim 
cu taxă, absolvenți ai învățământului superior medical de stat din România, cadre didactice ale 
Facultății de Medicină și Farmacie Galați, sunt prezentate în Anexa 1.1a.  
1.6. Desfășurarea și coordonarea concursului de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați sunt organizate de către Comisia Centrală de Admitere, în subordinea căreia funcționează 
comisiile de admitere pe facultăți. 
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1.7. Criteriile și modul de desfășurare a probelor de concurs, ponderea mediei de bacalaureat în 
media finală de concurs, precum și alte criterii sunt prezentate în Anexele 1.1 și 1.2.  
1.8. Numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat este stabilit prin Ordin al Ministerului Educației 
și Cercetării, iar numărul locurilor cu taxă este stabilit de către Consiliul de administraţie și aprobat de 
către Senatul universității. Numărul total de locuri scoase la concursul de admitere pentru un 
domeniu (buget+taxă) nu poate depăși cifra de școlarizare aprobată de ARACIS și publicată în 
Hotărâre de Guvern. 
1.9. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur 
program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
1.10. La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat se pot înscrie 
absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 3, iar admiterea se desfășoară în luna 
septembrie.  
1.11. Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform Metodologiei de desfășurare a 
concursului de admitere la studii universitare de doctorat. 
1.12. Învățământul la distanță și cel cu frecvență redusă se organizează numai în regim cu taxă.  
1.13. Probele de concurs, acolo unde este cazul, pot fi susținute și în limbile minorităților naționale, în 
cazul în care acestea au fost studiate în liceu, în condițiile în care există solicitări exprese, formulate în 
acest sens de către candidații înscriși.  
1.14. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulație internațională, admiterea se 
susține în limba de predare a programului de studii universitare. 
1.15. Facultățile au obligația să restituie, în cel mai scurt timp, și necondiționat, fără perceperea altor 
taxe, actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere. 
 
2. CANDIDAȚII 
2.1. Au dreptul să participe la concursul de admitere:  

➢ pentru studii universitare de licență, numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în 
România sau echivalentă;  

➢ pentru studii universitare de master, numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România 
sau echivalentă;  

➢ pentru studii universitare de doctorat, numai absolvenții cu diplomă de master obținută în România 
sau echivalentă.  

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 
European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii 
universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește 
taxele de școlarizare.  

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 
European și ai Confederației Elvețiene pot candida la Facultatea de Medicină și Farmacie doar pe 
locurile cu taxă în regim CPV, conform condițiilor de admitere la studii prin concurs de evaluare a 
performanțelor școlare și a realizărilor personale prezentate în  Anexa 1.1b. 
2.2. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii 
Europene și din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform 
metodologiilor de școlarizare în România a acestora. 
2.3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții cu diplomă de 
absolvire a învățământului universitar de scurtă durată pentru a obține licența în cadrul ciclului I - 
studii universitare de licență. Admiterea se desfășoară conform criteriilor prezentate în Anexele 1.1 și 
1.2. Candidatul admis va fi înmatriculat numai pe locuri cu taxă, într-un an de studii superior celui în 
care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite 
transferabile (conf. Regulamentului Activității Universitare a Studenților), în conformitate cu planul 
de învățământ al programului de studii respectiv. 
Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată, admiși prin concurs de admitere și 
înmatriculați într-un an superior, pot participa, la sfârșitul anului universitar 2020-2021, la evaluarea 
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care se face anual, în baza Legii nr. 224/2005, numai dacă mai au dreptul să studieze fără taxă de 
studii. Se calculează diferența dintre durata normală la ciclul de studii universitare de licență (acolo 
unde au fost admiși respectivii candidați) și numărul de ani cu finanțare de la buget de care a 
beneficiat deja absolventul de învățământ de scurtă durată. Dacă această diferență este pozitivă, 
atunci poate obține, în urma evaluării, un loc bugetat pentru anul universitar următor. 
2.4. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida studenții, absolvenții cu 
diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, precum și absolvenții cu diplomă 
de licență/inginer care au parcurs studiile universitare de lungă durată (conf. Legii nr. 84/1995), sau 
absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (conf. Legii nr. 288/2004). 
Aceștia pot urma un domeniu de studii diferit de cel absolvit numai prin concurs de admitere, în 
conformitate cu criteriile prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Candidații admiși la a doua 
facultate/program de studii, care solicită echivalarea și înmatricularea într-un an superior anului I, 
vor fi înmatriculați într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin 
echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. Regulamentului 
Activității Universitare a Studenților), în conformitate cu planul de învățământ al programului de 
studii respectiv. 
Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma 
studiile simultan, astfel: 

a) dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea 
domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă; 

b) dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de 
stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim 
bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin 
concurs, un loc bugetat. 

Absolvenții învățământului universitar de stat care au urmat prima facultate finanțată de la bugetul 
de stat pot fi admiși și pot urma un al doilea domeniu numai în regim cu taxă, după susținerea 
concursului de admitere. 
2.5. Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență - studii universitare de 
licență și de masterat - la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 
dar poate fi declarat admis pe locurile subvenționate de la bugetul de stat la un singur program de 
studii. El poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent 
de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.  
2.6. Pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere la studii universitare de licență, în 
cadrul numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, olimpicii 
cu performanţe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au 
obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau 
internațional. Criteriile de admitere în învățământul superior pentru această categorie de candidați 
sunt prezentate în Anexa 2. 
 

 
3. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 
3.1. La concursul de admitere în învățământul universitar se pot înscrie persoanele care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la cap. 2.  
3.2. Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru studii universitare de licență la 
învățământul cu frecvență este prezentat Anexa 4.1, cu excepția Facultății de  Medicină și Farmacie a 
cărui calendar este prezentat în  Anexa 4.2. 
           Pentru studii universitare de licență la învățământul la distanță și cu frecvență redusă 
calendarul este prezentat în Anexa 4.3, iar pentru studiile universitare de masterat în Anexa 4.4. 
3.3. Înscrierile se fac în locații special amenajate, precum și online pe platforma de admitere, informațiile 

fiind aduse din timp la cunoștința celor interesați prin intermediul avizierelor facultăților, ale 
universității, precum și al paginii web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și 
programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe 
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pagina web www.admitere.ugal.ro. Totodată, pe pagina web www.admitere.ugal.ro, se va afișa 
numărul candidaților înscriși zilnic pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate și 
program de studii. 
3.4.  Înscrierea candidaților se va organiza de către facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de 
înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii 
pentru care optează.  
Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele acte:  

- cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de 
promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din 
promoția 2020, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în 
anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.                                    
În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul 
diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației 
de înscriere la concurs de la prima universitate; 

- foaia matricolă,  în original sau în copie; 
- adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de 

familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical 
pentru domeniul la care candidează;  
Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale 

educației și Kinetoterapie, adeverința medicală va fi vizată în ziua probelor de către 
reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc. În acest sens, candidații trebuie să prezinte 
adeverințele în original, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. 
Candidații care optează pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Muzică vor depune la 
dosar adeverința medicală pentru demonstrarea stării de sănătate specifice domeniului și 
declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos pentru a urma 
domeniul la care candidează. 
Candidații care optează pentru domeniul Sănătate trebuie să depună la dosar o adeverință 
medicală prin care să se demonstreze că sunt apți pentru a urma profilul medical, analiza de 
sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. Totodată, se va depune și o declarație pe 
propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos. 
Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care 
atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui 
medic specialist. 

- trei fotografii tip buletin; 
- dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau 

actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 
de lei pentru fiecare facultate; 

- certificatul de naștere, în copie; 
- cartea de identitate, în copie; 
- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie; 
- diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului 

universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt 
program de studii și se înscriu la concursul de admitere; 

- diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor 
universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. 
Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere; 

- adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care 
doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de 
admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita 

http://www.admitere.ugal.ro/
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secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii 
matricole, ambele certificate „conform cu originalul”. 
Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu 

originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest 
sens.  

Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez și 
acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte 
eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. 

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus 

următoarele documente: 

- declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 

izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o personaă confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 

zile; 

- adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente 

personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română; 

- rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat înainte cu 

3-4 zile de examen. 

 
Condițiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din 

România și din țările de origine, pentru candidații aparținând etniei romilor și pentru candidații 
proveniți din licee situate în mediul rural se regăsesc în Anexa 5. 

Candidații care doresc să urmeze anul pregătitor de învățare a limbii române se vor înscrie pe 
locurile destinate acestora, conform precizărilor din Anexa 6. 
3.5. Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele 

scanate ale dosarului de înscriere prevăzut la punctul 3.4., conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de 

înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro. 
3.6. Candidații studenți pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două 
programe de studii. La înscrierea la concurs, acești candidați trebuie să prezinte o adeverință de 
student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul 
este înscris, programul de studii și forma de finanțare. 
Candidații care au mai beneficiat de un loc bugetat și au renunțat la studii participă la concursul de 
admitere numai pe locuri cu taxă. Înmatricularea lor se va face numai pe locuri cu taxă. 
3.7. În cererea de înscriere, candidatul menționează opțiunile pentru domeniile de licență din 
facultate, în ordinea preferinţelor sale.  
3.8. Informațiile necesare pentru calculul mediilor care intervin în criteriile de concurs sunt extrase 
din diploma de bacalaureat și din foaia matricolă.  
3.9. Absolvenții cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat, cărora nu li se poate calcula media 
de la examenul de bacalaureat, nu pot fi înscriși decât cu acordul Comisiei Centrale de Admitere, 
care, după caz, stabilește o medie echivalentă celei de bacalaureat, necesară la calculul mediei finale 
de clasificare a candidaților.  
3.10. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și 
masterat candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de 
plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți 
în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând 
Ministerului Educației și Cercetării.  De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat 
în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în 
sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în 
învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. 
 Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat 
se acordă pentru un singur dosar de concurs și pentru candidații cu vârsta de până la 26 ani. 
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3.11. Candidații la admiterea din 2020, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de 
Jos” din Galați, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere. Aceștia prezintă, la 
înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui. 
3.12. Candidații la admiterea din 2020, absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care se 
înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, 
beneficiază de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru primul an de studii și în limita a 
maximum 10% din numărul candidaților admiși pe facultate.  
3.13. Candidații la admiterea din 2020, premianți ai concursurilor tehnice pentru elevi, organizate de 
departamentele facultăților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și care sunt incluse în 
CAERI și CAEN ale Ministerului Educației și Cercetării, vor fi admiși fără concurs de admitere și vor 
beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la unul dintre programele de studii gestionate de 
departamentul care a organizat concursul tehnic respectiv, în funcție de opțiunea candidaților. 
3.14. Candidații cu dizabilități pot solicita, la înscriere, ca examenul,  grila de corectură sau 
desfășurarea probelor de concurs să fie adaptate în funcție de dizabilitatea fiecăruia. Comisia Centrală 
de Admitere analizează fiecare cerere și propune o comisie de specialitate care să răspundă cererilor 
candidaților. Comisiile vor asigura condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe prin 
adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs în funcție de particularitățile 
individuale și de cele specifice deficienței respective, în baza certificatului de încadrare în grad de 
handicap sau a unei adeverințe medicale eliberate de o comisie medicală. 
3.15. Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de 
vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de 
locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate, în condițiile legii. Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați asigură, pentru această categorie de studenți, servicii gratuite de orientare și consiliere 
educațională și profesională. 
 
4. STABILIREA SUBIECTELOR DE CONCURS 
4.1. Subiectele de concurs, pentru facultățile care susțin probe, vor fi stabilite în concordanță cu 
manualele după care au studiat absolvenții de liceu din promoția 2020 și cu programa pentru 
examenul de bacalaureat din anul 2020.  
4.2. Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului, de către Comisia Centrală de Admitere. 
4.3. Stabilirea, verificarea, multiplicarea și sigilarea în plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare 
sală de concurs se face în condiții de deplină securitate, la sediul central al Universității, de către 
Comisia Centrală de Admitere.  
 
5. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS  
5.1. Candidații sunt informați cu privire la denumirea probei de concurs, ora de începere şi durata de 
desfășurare a acesteia, precum şi cu privire la repartizarea pe săli, atât în momentul primirii 
legitimației de concurs,  cât și prin afișarea acestor informaţii pe pagina web a instituţiei. 
5.2. Probele de concurs scrise constau fie în teste de tip grilă, fie în lucrări de tip teză, conform 
Anexelor 1.1 și 1.2 ale prezentei Metodologii.  
5.3. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd 
dreptul de a mai susține proba respectivă. Absența de la o probă de concurs duce la eliminarea 
candidatului din concursul de admitere. 
5.4. Pentru probele de aptitudini, ora aproximativă de intrare în examinare a fiecărui candidat este 
comunicată oficial cu cel puțin 24 de ore înainte. 
5.5. Este strict interzisă introducerea oricărui semn distinctiv pe lucrările scrise. Prezența oricărui 
semn care nu are legătură cu rezolvarea subiectelor de examen este considerată a fi destinată unor 
scopuri străine concursului de admitere și atrage anularea lucrării.  
5.6. În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, 
cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în 
perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de 

../../../../../../../lenache/3_Sedinte/2017/2_vot%20prin%20corepsondenta%20feb%202017/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/SEDINTE%20SENAT%202013/sedinta%20din%2012%20dec%202013/materiale%20sedinta%2012%20dec%202013/7_Admitere%202014/Anexa%201.1%20Criterii%20admitere%20licenta%20pe%20facultati%2003.12.2013.doc
../../../../../../../lenache/3_Sedinte/2017/2_vot%20prin%20corepsondenta%20feb%202017/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/SEDINTE%20SENAT%202013/sedinta%20din%2012%20dec%202013/materiale%20sedinta%2012%20dec%202013/7_Admitere%202014/Anexa%201.2%20Probe%20&%20criterii%20admitere%20licenta%2005.12.2013.doc


 
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
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. 

8/11 
 

identitate sau a legitimaţiei de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecinţă, la 
eliminarea din concursul de admitere. În timpul desfăşurării concursului de admitere, utilizarea 
calculatoarelor sau a altor aparate electronice audio-vizuale este strict interzisă. Candidații surprinși 
că fac uz de asemenea aparate sunt eliminați din concurs.  
5.7. Accesul candidaților în sala de concurs se face cu o oră înainte de momentul începerii concursului 
(al deschiderii plicurilor cu subiecte). La intrarea în sala de examen, candidații vor fi triați epidemiologic 

(termometrizare), vor purta mască de protecție și vor  păstra distanța de 1,5 m.  

5.8. Candidații nu pot părăsi sala de concurs decât după cel puțin o oră de la deschiderea plicurilor cu 
subiecte.  
5.9. Părăsirea sălii de concurs în cursul intervalului de cel puţin o oră de la deschiderea plicurilor cu 
subiecte, menţionat mai sus, nu este admisă. Dacă, în condiții cu totul excepționale, părăsirea este 
necesară, ea nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură.  
5.10. Candidații care nu respectă prezenta Metodologie sunt eliminați din concurs. 
5.11. Candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine, 
candidații aparținând etniei romilor și candidații proveniți din licee situate în mediul rural susțin 
concurs de admitere pe locurile rezervate acestora, conform precizărilor din Anexa 5.  
 
6. CORECTAREA, STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR 
6.1. În cazul în care proba de concurs este de tip grilă, corectarea se face la încheierea timpului 
destinat pentru elaborarea lucrării, în sala de concurs, în prezenta candidaților, prin aplicarea 
documentului folia grilă de evaluare/corectare primit de la Comisia Centrală de Admitere. După 
corectare, fiecărui candidat îi este comunicat numărul de răspunsuri corecte, iar candidatul semnează 
în catalogul de sală, la rubrica semnătură certificare. Semnarea în catalogul de sală certifică aplicarea 
corectă a grilei de evaluare/corectare. Eventualele sesizări privind baremurile de corectare pot fi 
adresate doar Comisiei Centrale de Admitere, sub forma unei contestații înregistrate la registratura 
universității.   
6.2. În cazul în care proba de concurs este una scrisă, de tip teză, corectarea se va face ulterior 
susținerii probei, de către doi corectori, și se notează cu note de la 1 la 10. La corectare nu se admit 
diferențe mai mari de un punct între notele acordate de către cei doi corectori. În cazul existenței unor 
asemenea diferențe, Comisia Centrală de Admitere va transmite lucrarea unui al treilea corector, care 
va stabili nota finală. 
6.3. Pe baza rezultatelor obținute la probele de concurs și a rezultatelor obținute la bacalaureat, 
fiecărui candidat i se va calcula o medie generală de concurs, ținând-se cont de criteriile de admitere 
pentru domeniul respectiv (vezi Anexele 1.1 și 1.2). 
6.4. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita 
numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, pentru fiecare formă de finanțare a studiilor 
(buget sau taxă).  
6.5. Un candidat obține o medie generală de concurs pentru fiecare domeniu/facultate la care s-a 
înscris. 
6.6. Media generală minimă de admitere  pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 
5,00 (cinci). Media minimă de promovare a unei probe de concurs nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci). 
6.7. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 
6,00 (șase). 
6.8. Media minimă pe care trebuie să o obțină un candidat pentru a fi declarat admis la studii 
universitare de doctorat este 7,00 (șapte). 
6.9. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
6.10. Ierarhizarea candidaților se face în funcție de media generală de admitere și în ordinea opțiunilor 
precizate de candidat în fișa de înscriere. 
6.11. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală, pe ultimul loc repartizat, la concursul 

de admitere pentru studii universitare de licență, departajarea se face, în ordine, după următoarele 
criterii:  
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- nota la test/teză; 
- media de la bacalaureat; 
- media anuală din ultimul an de studii liceale; 
- nota de la bacalaureat la disciplina pentru care a susținut probă de concurs sau nota de 

la limba română, dacă nu a susținut probă la această disciplină la examenul de 
bacalaureat. 

6.12. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală, pe ultimul loc repartizat, la concursul 

de admitere pentru studii universitare de master, departajarea se face, în ordine, după următoarele 
criterii:  

- media aritmetică/nota examenului de licență/diplomă; 
- media anuală din ultimul an de studii de licență. 

6.13. Concursul de admitere pentru studii universitare de licență se desfășoară, de regulă, în două 
sesiuni:  

- Sesiunea I:  admiterea din luna iulie; 
- Sesiunea a II-a:  admiterea din luna septembrie. 

În mod excepțional, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați poate organiza și o a treia sesiune de 
admitere, care va cuprinde și etapa de redistribuire între domenii a locurilor rămase neocupate în 
precedentele sesiuni de admitere. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele 
instituționale ale universității și cererea exprimată de către candidați în cele două sesiuni de admitere 
precedente. 
Sesiunea I 
Admiterea din luna iulie se desfășoară în două etape. Etapa I pentru toate facultățile, cu excepția 
Facultății de Medicină și Farmacie, se derulează în perioada 8 - 28 iulie 2020 și constă în înscrierea 
candidaților, desfășurarea probelor eliminatorii și a probelor de concurs, afișarea rezultatelor și 
depunerea diplomelor de bacalaureat în original. 
La Facultatea de Medicină și Farmacie Etapa I se desfășoară în perioada 8 – 31 iulie 2020 și                    
Etapa a II-a în perioada 31 iulie – 2 august 2020, conform calendarului din Anexa 4.2. 
La Facultățile de Arte și Educație Fizică și Sport, în conformitate cu Anexa 1.1.-Criteriile pentru 
examenul de admitere în învățământul superior în anul 2020, la ciclul de studii universitare de licență, forma de 
învățământ cu frecvență, Etapa I se desfășoară în două faze. În Faza I se derulează înscrierea și probele 
eliminatorii, iar în Faza a II-a probele de concurs. 
La toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie, candidații admiși trebuie să depună 
diploma de bacalaureat în original, până la data de 28 iulie, ora ora 12:00, confirmând, astfel, că 
doresc să ocupe locul obținut prin concurs și să aibă calitatea de student al universității începând cu 1 
octombrie 2020. 
Pentru Facultatea de Medicină și Farmacie data limită de depunere a diplomei de bacalaureat în 
original, pentru confirmarea locului, este 31 iulie, ora 10:00. 

În Etapa a II-a, pe data de 28 iulie, la ora 16:00, la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină 
și Farmacie, se afișează o nouă listă, din care candidații admiși în Etapa I, care nu au depus diploma 
de bacalaureat în original, vor fi eliminați din concurs și înlocuiți cu alți candidați ce îndeplinesc 
criteriile de admitere și care, inițial, au fost declarați respinși. În felul acesta, unii candidați inițial 
admiși la taxă vor putea ocupa locuri bugetate. Noii candidați admiși (respinși în Etapa I) trebuie să 
depună diploma de bacalaureat în original până pe 31 iulie, ora 10:00. 

La Facultatea de Medicină și Farmacie, pe data de 31 iulie, la ora 16:00, se afișează o nouă listă, din 
care candidații admiși în Etapa I, care nu au depus diploma de bacalaureat în original, vor fi eliminați 
din concurs și înlocuiți cu alți candidați ce îndeplinesc criteriile de admitere și care, inițial, au fost 
declarați respinși. În felul acesta, unii candidați inițial admiși la taxă vor putea ocupa locuri bugetate. 
Noii candidați admiși (respinși în Etapa I) trebuie să depună diploma de bacalaureat în original până 
pe 2 august, ora 10:00. 

../Anexa%204.2%20calendar%20admitere%20licenta%20MF%202020.doc
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Pe data de 31 iulie 2020, ora 16:00, se afișează listele finale la toate facultățile, cu excepția Facultății de 
Medicină și Farmacie. 
La Facultatea de Medicină și Farmacie, listele finale se afișează pe 2 august, ora 16:00. 

Dacă până pe data de 31 august 2020, candidații admiși își retrag dosarul de la un program de studii, 
Comisia Centrală de Admitere își rezervă dreptul de a declara admiși noi candidați (inițial respinși în 
sesiunea din iulie), în ordinea mediei de concurs, ce vor fi informaţi prin afișare și contactare 
telefonică.  
Sesiunea a II-a  
Locurile rămase neocupate după prima sesiune se scot la concurs pentru sesiunea din luna 
septembrie. Locurile rămase neocupate după Sesiunea a II-a de admitere se redistribuie, pe 
universitate, de către Consiliul de administrație. 
După finalizarea admiterii din sesiunea septembrie, în cazul în care nu se poate constitui formație de 
studiu la domeniul/programul de studii la care un candidat a fost declarat admis, acesta consimte să 
fie redistribuit, în funcție de opțiunea sa, la un alt domeniu/program de studii la care s-a constituit 
formație de studiu și la care este loc disponibil.   
Sesiunea a III-a  
În cazul redistribuirii locurilor rămase vacante după desfășurarea sesiunii, acolo unde este cazul, se 
afișează lista cumulată a candidaților admiși pe domenii de studii (buget+taxă), în cele două sesiuni 
de admitere, în ordinea mediilor. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele 
instituționale ale universității și cererea exprimată de candidați în cele două sesiuni de admitere 
precedente. 
Repartizarea candidaților care au solicitat admiterea la un anumit domeniu pe un loc bugetat 
redistribuit se face în ordinea mediilor generale de concurs din lista cumulată, corespunzătoare 
domeniului respectiv. 
 
7. PRIMIREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR 
7.1. Contestațiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun numai în formă scrisă la Comisia 
Centrală de Admitere, în maximum 24 de ore de la ora afișării. Ora limită de depunere a contestațiilor 
este precizată de către Comisia Centrală de Admitere în mod expres, la afișarea rezultatelor. 
Rezultatul analizei contestațiilor de către Comisia de contestații pe Universitate se comunică în scris, 
la avizierul Comisiei Centrale de Admitere și pe pagina web a universității, în cel mult 48 ore după 
încheierea termenului de depunere a contestațiilor.  
7.2. Lucrările a căror notare a fost contestată de candidați sunt recorectate de către Comisia de 
contestații pe Universitate, numită prin decizia rectorului. În cazul probelor scrise de tip grilă, 
candidatul poate contesta punctajul calculat în urma corectării/corectitudinea întocmirii grilei de 
evaluare a răspunsurilor în maxim 24 de ore de la ora finalizării probei. După acest termen, 
candidatul pierde dreptul de a contesta punctajul primit în cadrul probei scrise de tip grilă, eventual 
putând contesta doar aspecte privind corectitudinea întocmirii clasamentului concursului, conform 
termenelor stabilite la punctul 7.1. 
7.3. Candidatul căruia i s-a admis contestația este declarat admis dacă obține media generală mai 
mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține o medie egală cu a ultimului 
candidat admis inițial se aplică criteriile de departajare stabilite de prezenta Metodologie.  
La probele practice și orale nu se admit contestații, indiferent de etapa în care au fost susținute. 
7.4. După afișarea răspunsului la contestații, rezultatul concursului de admitere, cu eventuale 
modificări, este definitiv.  
7.5. La domeniile în care concursul se organizează în două etape, având probe eliminatorii, 
contestațiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun și se rezolvă înainte de începerea 
probelor pentru etapa a doua. Termenele de depunere și rezolvare a contestațiilor vor fi afișate de 
către Comisia de Admitere pe Facultate.  
7.6. Decizia comisiei de contestații este definitivă.  
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8. DISPOZIȚII FINALE 
8.1. Prin decizia rectorului sunt numite Comisiile de Admitere de la nivelul facultăților, Comisia 
Centrală de Admitere și Comisia de rezolvare a contestațiilor.  
8.2. Prin decizia rectorului sunt numite comisiile formate din cadre didactice de specialitate ce vor 
elabora subiectele pentru probele de concurs. Comisiile de întocmire a subiectelor pentru  probele 
practice și orale sunt stabilite prin tragere la sorți, în preziua desfășurării probei.  
8.3. În cazul ivirii unor situații de excepție de la reglementările prezentate în Metodologie, acestea 
trebuie aduse la cunoștința Comisiei Centrale de Admitere, singura învestită cu putere de decizie 
finală.  
8.4. Candidații declarați admiși la concursul de admitere dobândesc calitatea de student prin decizia 
rectorului, după semnarea Contractului de studii și plata taxei de înmatriculare/taxei de studii. 
8.5. Prezenta Metodologie se referă, în principal, la concursul de admitere pentru studii universitare 
de licență și studii universitare de masterat. Precizări suplimentare pentru admiterea la studiile 
universitare de doctorat sunt prevăzute în Metodologia de desfășurare a concursului de admitere la studii 
universitare de doctorat. 
 
 
 
 
 

Prezenta metodologie a fost aprobată prin HCA nr. 16/17.03.2020 și HS nr. 71/27.03.2020 și 

modificată prin HCA nr. 43/22.05.2020. 
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Anexa 1.1 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 
Criteriile pentru examenul de admitere în învăţământul superior în anul 2020,  

la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență 
 

Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

1. INGINERIE 

Inginerie mecanică 

Sisteme și echipamente 
termice 

4 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 100 %  media de la examenul de bacalaureat. 
 

Inginerie mecanică 4 ani 

Inginerie industrială 
Tehnologia construcțiilor de 
mașini 

4 ani 

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 4 ani 

Ingineria mediului 

Ingineria și protecția mediului 
în industrie 

4 ani 

Amenajări hidrotehnice și 
protecția mediului 

4 ani 

Inginerie și management 
Inginerie economică 
industrială 

4 ani 

Ingineria materialelor 
Știința materialelor 4 ani 

Informatică aplicată în 
ingineria materialelor 

4 ani 

Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 4 ani 

2. 
ARHITECTURĂ 

NAVALĂ 
Arhitectură navală 

Arhitectură navală 4 ani Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  media multianuală din liceu. 

Sisteme și echipamente 
navale 

4 ani 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

3. 

ȘTIINȚA  
ȘI INGINERIA 

ALIMENTELOR 

Ingineria produselor 
alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare 

4 ani 
Concurs pe bază de dosar. 

Media finală de admitere se calculează din:  

• 50 % media de la examenul de bacalaureat; 

• 50%  din media multianuală la una din disciplinele de 
Algebră / Chimie / Biologie, la alegerea candidatului. 
 

Pentru programele de studii în limba engleză candidaţii vor 
prezenta la înscriere unul din următoarele documente: 

- certificatul de competenţă lingvistică promovat în cadrul 
examenului național de bacalaureat de absolvenții studiilor 

preuniversitare; 
- foaia matricolă de la liceu pentru absolvenții care au studiat 

în limba engleză; 
- certificat de competență lingvistică eliberat de instituții 

abilitate.   

Controlul și expertiza 
produselor alimentare 4 ani 

Tehnologie și control în 
alimentație publică 

4 ani 

Ingineria produselor 
alimentare (în limba engleză) 

4 ani 

Controlul și expertiza 
produselor alimentare (în 
limba engleză) 

4 ani 

Zootehnie Piscicultură și acvacultură 4 ani 

Știința mediului Ecologie și protecția mediului 3 ani 

 
4. 

AUTOMATICĂ, 
CALCULATOARE, 

INGINERIE 
ELECTRICĂ  

ȘI ELECTRONICĂ 

Inginerie electronică, 
telecomunicații și 

tehnologii informaționale 
Electronică aplicată 4 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 100 %  media de la examenul de bacalaureat. 

Inginerie electrică 

Electronică de putere și 
acționări electrice 

4 ani 

Electromecanică 4 ani 

Inginerie electrică 
Inginerie electrică și 
calculatoare 

4 ani 

Ingineria sistemelor 
Automatică și informatică 
aplicată 

4 ani 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

Calculatoare și 
tehnologia informației 

Calculatoare 4 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 % media de la examenul de bacalaureat; 

• 50 %  nota la bacalaureat la proba de Matematică 
Dacă la examenul de Bacalaureat nu a fost susţinută proba de 
Matematică, se va considera nota de la proba de Fizică, în caz 
contrar se va considera nota 0. 

 

5. 
EDUCAȚIE FIZICĂ  

ȘI  SPORT 

Educație fizică  
și sport 

Educație fizică și sportivă 3 ani 

Faza I - eliminatorie:  
Testarea capacității  motrice generale,  notată cu ADMIS/RESPINS. 
Faza a II – a:  

Media finală de admitere se calculează din: 
• 50 % media de la examenul de bacalaureat;  
• 50 % nota de la proba de aptitudini motrice specifice. 
Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și 
intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 
5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 30m 
cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele 
transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății). 
  

Kinetoterapie 
Kinetoterapie și motricitate 
specială 

3 ani 

Științe ale educației 
Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar 

3 ani 

 
Faza I - eliminatorie:  Proba de aptitudini pedagogice - se notează 
cu ADMIS/RESPINS  și cuprinde 2 componente:  
a) Comunicare și motivație în cariera didactică;   
b) Educație fizică.   
Proba eliminatorie se consideră promovată dacă candidatul a 
obținut ADMIS la ambele componente. Detalii privind proba 
eliminatorie se găsesc în broțura de admitere a facultății. 

Faza a II – a:   
      Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  media multianuală din liceu. 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

6. LITERE  

Limbă și literatură 

Limba și literatura română - 
Limba și literatura engleză  / 
Limba și literatura engleză -  
Limba și literatura română 

3 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
 

Media finală de admitere se calculează din: 
• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  media multianuală din liceu. 

 
 

Limba și literatura română -  
Limba și literatura franceză / 
Limba și literatura franceză -  
Limba și literatura română 

3 ani 

Limba și literatura engleză - 
Limba și literatura franceză / 
Limba și literatura franceză- 
Limba și literatura engleză 

3 ani 

Limbi moderne aplicate 
Limbi moderne aplicate 
(engleză-franceză) 

3 ani 

Științe ale comunicării Jurnalism 3 ani 

7. ȘTIINȚE ȘI MEDIU 

Matematică  Matematică informatică 3 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 100 %  media de la examenul de bacalaureat. 

Știința mediului Știința mediului 3 ani 

Chimie Chimie farmaceutică 3 ani 

Fizică Fizică medicală 3 ani 

8. 

ISTORIE, 
FILOSOFIE 

 ȘI TEOLOGIE 

Istorie  Istorie 3 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 

• 50 %  media multianuală din liceu. 

Relații internaționale  
și studii europene 

Relații internaționale și studii 
europene 

3 ani 

Filosofie  Filosofie 3 ani 

Sociologie 
Sociologie 3 ani 

Resurse umane 3 ani 

Teologie  
Teologie ortodoxă asistență 
socială 

3 ani 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

Arte vizuale Artă sacră 3 ani 

 
Concurs pe bază de dosar. 

Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  nota obținută la evaluarea portofoliului constând în 

fotografiile a două icoane realizate de candidat. 
Fotografiile tipărite color în format A4 sau A5 vor fi depuse de 
candidat în dosarul de înscriere. 
Condiție obligatorie: candidatul va da o declarație pe propria 
răspundere că respectivele lucrări (icoane) îi aparțin. 
 

9. 

INGINERIE ȘI 
AGRONOMIE 
DIN BRĂILA  

Inginerie mecanică 

Utilaje tehnologice pentru 
construcții 

4 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 100 %  media de la examenul de bacalaureat. 

Ingineria și managementul 
resurselor tehnologice în 
construcții 

4 ani 

Mașini și instalații pentru 
agricultură și industrie 
alimentară 

4 ani 

Ingineria mediului 
Ingineria sistemelor biotehnice 
și ecologice 

4 ani 

Inginerie și management 
Inginerie economică în 
domeniul mecanic 

4 ani 

Agronomie Agricultură 4 ani 

10. 

ECONOMIE ȘI 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Marketing  Marketing 3 ani   
Concurs pe bază de dosar. 

Media finală de admitere se calculează din: 
• 70 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 30 %  media multianuală din liceu. 

 
 
 

Finanțe Finanțe și bănci 3 ani 

Management Management 3 ani 

Administrarea afacerilor 

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor 

3 ani 

Administrarea afacerilor în 
alimentația publică 

3 ani 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

Cibernetică, statistică și 
informatică economică 

Informatică economică 3 ani 
 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 70 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 30 %  media multianuală din liceu. 

Contabilitate 
Contabilitate și informatică de 
gestiune 

3 ani 

Economie și afaceri 
internaționale 

Afaceri internaționale 3 ani 

11. 

ȘTIINȚE JURIDICE, 
SOCIALE ȘI 
POLITICE 

Drept Drept 4 ani Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  media multianuală din liceu. 

Științe administrative Administrație publică 3 ani 

12. 
MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE 
Sănătate 

Farmacie 5 ani 

Media finală de admitere se calculează din: 

•  100 % nota la test. 
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: 

Chimie organică - 60 întrebări  și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.   

Medicină dentară 6 ani 
Media finală de admitere se calculează din: 

•  100 % nota la test. 
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: 

Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări  și  Chimie organică - 40 întrebări. Medicină 6 ani 

Asistență medicală generală 4 ani 
Media finală de admitere se calculează din: 

•  100 % nota la test. 
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina  Biologie (cls. a XI-a). 

Moașe 4 ani 

Tehnică dentară 3 ani 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

13. ARTE 
Teatru și artele 
spectacolului 

Artele spectacolului (actorie) 3 ani 

Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS. 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video 
care să conțină următoarele:  
a) o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației 
candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre 
candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în 
domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);  
b) interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau 
dramatică).  
Durată totală videoclip: min: 5-6 minute.  
Faza a II-a  - prevăzută cu notă: 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video 
care să conțină intepretarea de către candidat a unui monolog sau a unei 
povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.  
Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.  
 
Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la 
dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau 
softuri specializate. 
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la 
adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii. 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

Muzică Interpretare muzicală - canto 4 ani 

Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.     

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video 
care să conțină următoarele:  

a) o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației 
candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre 
candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în 
domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu); 

b) interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, 
cu sau fără acompaniament.  

Durată totală videoclip: min: 6-8 minute. 

Faza a II-a - prevăzută cu notă. 

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video 
care să conțină interpretarea unei lucrări muzicale alta față de cea aleasă 
pentru prima probă. 

Durată videoclip: min: 2-4 minute  

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la 
dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau 
softuri specializate. 

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la 
adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.  

Arte vizuale Arte plastice (pictură) 3 ani 

Faza I  - eliminatorie,  se notează cu ADMIS/RESPINS. 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei reproducerea unei lucrări ce 
va conține o imagine înfățișând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la 
dispoziția candidatului în ziua examenului 
Timp de lucru: 4 ore.  
Faza  a II-a -  prevăzută cu notă:  
Candidații vor pune la dispoziția comisiei un portofoliu artistic de 
minim 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, 
crochiuri, colaj, sculptură etc.). 
Fiecare lucrare va conține specificații legate de tehnică și dimensiuni. 
Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la 
dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau 
softuri specializate. 
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la 
adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii. 
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Nr. 
crt. 

FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ   PROGRAMUL DE STUDII 
DURATA 

STUDIILOR 

Admiterea I - IULIE 
Admiterea II - SEPTEMBRIE 

14. TRANSFRONTALIERĂ  

Educație fizică și sport 
Educație fizică și sportivă 
(Chișinău)  

3 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

•     50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
•     50 %  media multianuală pentru disciplina Educație fizică 

Ingineria produselor  
alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare   

4 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
 

Media finală de admitere se calculează din: 
 

•     50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
•     50 %  media generală a anilor de liceu. 

 

Ingineria materialelor 
Ingineria procesării 
materialelor  

4 ani 

Zootehnie Piscicultură și acvacultură  4 ani 

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate  3 ani 

Relații internaționale și 
studii europene 

Relații internaționale și studii 
europene  

3 ani 

Economie și afaceri 
internaționale 

Afaceri internaționale  3 ani 

Inginerie mecanică 
Sisteme și echipamente 
termice 

4 ani 
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Anexa 1.1a la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 
 

Criteriile și condițiile de admitere 2020 
pentru absolvenții învățământului superior medical de stat din România,  

cadre didactice titulare ale Facultății de Medicină și Farmacie Galați,  
care doresc să urmeze a II-a specializare la programele de studii universitare de 

Medicină, Medicină dentară și Farmacie 
 

 

FACULTATEA 
DOMENIUL 
DE LICENȚĂ   

PROGRAMUL  
DE STUDII 

DURATA 
STUDIILOR 

Admitere – IULIE  

MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE 

Sănătate 

Medicină 
 

6 ani 

 

Concurs pe bază de dosar. 
Concursul constă în două etape: 

• Interviu - evaluat cu Admis/Respins; 

• Candidații admiși în urma interviului vor 
fi ierarhizați în funcție de punctajul 
obținut, calculat conform Grilei de 
evaluare a dosarelor candidaților. 

 

Grila de evaluare a candidaților: 

• Adeverință de medic/farmacist rezident 
– 30 puncte; 

• Certificat de medic/farmacist specialist           
– 60 puncte; 

• Certificat de medic/farmacist primar        
– 80 puncte; 

• Șef secție clinică/farmacie clinică/ 
compartiment/farmacist diriginte –         
80 puncte; 

• Diplomă de master – 60 puncte; 

• Diplomă de doctor în științe – 80 puncte; 

• Media examenului de licență; 

• Media obținută la examenul de 
bacalaureat. 

 

Medicină dentară 6 ani 

Farmacie 5 ani 

 
 

 

Pentru cadrele didactice titulare ale Facultății de Medicină și Farmacie Galați care 

doresc să urmeze a II-a facultate în regim cu taxă, la programele de studii Medicină, 

Medicină dentară și Farmacie, se alocă 5 % din totalul locurilor cu taxă.  

Concursul de admitere pentru acești candidați se desfășoară în luna iulie 2020 și constă 

în concurs pe bază de dosare.  
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Concursul de admitere se realizează pe baza dovezilor din dosarul personal depus la 

înscriere.  

 Înscrierea candidaților se va face la sediul Facultății de Medicină și Farmacie - 

Secretariat în perioada precizată în calendarul admiterii. 

  

Candidații absolvenți ai învățământului superior medical de stat vor depune la 

înscriere un dosar cu următoarele acte: 

- Cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de 

consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Certificat de naștere, în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de 

secretariatul facultății; 

- Certificat de căsătorie, în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de 

secretariatul facultății; 

- Diploma de bacalaureat în original; 

- Diploma de absolvire a primei facultăți și foaie matricolă/supliment la diplomă în 

original; 

- Documente care să ateste calitatea de medic/farmacist rezident sau medic/farmacist 

specialist sau medic/farmacist primar, în copie; 

- Alte diplome de studii (master, doctorat), în copie; 

- Curriculum vitae; 

- Chitanța de achitare a taxei de înscriere. 
            

După înscrierea candidaților și procesarea dosarelor este interzisă retragerea sau 

adăugarea de documente la dosar. 

În cazul existenței mai multor candidați cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat 

inițial, se apelează la criterii de departajare, după cum urmează: 

- Media examenului de licență (prima facultate cu profil medical); 

- Media obținută la examenul de bacalaureat. 
 

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Secretariatul 

Facultății de Medicină și Farmacie în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor. Nu se admit 

contestații pentru interviu. Soluționarea contestațiilor se face în termen de 24 de ore de la 

depunerea acestora. 
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Anexa 1.1b la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 

Condițiile de admitere la studii prin concurs de evaluare a performațelor școlare și a 

realizărilor personale pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene,  

ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene  

la Facultatea de Medicină și Farmacie 
  

 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene sunt admişi prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a 

realizărilor personale, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine.  

 Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a 

Diplomelor (CNRED). 

 Candidaţii admiși prin evaluarea dosarelor personale pot accesa doar locuri cu taxă, pe 

întreaga durată de şcolarizare. 

 Evaluarea dosarelor de candidatură este realizată de către o comisie formată la nivelul 

facultăţii, care va analiza documentele conţinute în dosarul de concurs al candidatului. 

 Dosarele considerate eligibile după criteriile de selecţie, sunt trimise pentru recunoaștere către 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor este emisă o adeverință/atestat care conferă 

candidatului dreptul să urmeze studii universitare în România. 
 

Criteriile de selecție: 

1. Nota minimă a examenului de bacalaureat să fie cel puţin 70% din nota maximă teoretică a 

examenului din ţara în care a absolvit studiile liceale. 

2. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine care să aibă în planul de învăţământ disciplina 

Biologie şi/sau Chimie. 

3. Dovada cunoaşterii limbii române (diploma de absolvire a anului pregătitor sau certificatul de 

competență lingvistică). 

4. C.V. care să conţină abilităţile sau experienţă în domeniile medico-farmaceutic sau conexe. 

5. Scrisori de recomandare sau dovada că a efectuat activităţi de voluntariat în domeniile medico-

farmaceutic sau conexe. 

Acte necesare: 

1. Cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

2. CV Europass completat în limba română și semnat pe fiecare pagină; 

3. Diploma de bacalaureat sau echivalenta – 2 copii conforme cu originalul şi 2 traduceri legalizate ale 

documentului original; 

• Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila 

Convenţiei de la Haga. 

• Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga 

vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara 

http://www.ugal.ro/
about:blank#Activitati


ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
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 
2/2 

emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor 

Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al 

ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România. 

• Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, „Pruebas de Aptitud para el 

Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania și adeverința pentru examenele naționale 

pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga. 

4. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9 - 12/13) şi pentru examenul de bacalaureat (sau 

echivalent) – 2 copii conforme cu originalul şi 2 traduceri legalizate ale fiecărui document original; 

5. Paşaport (valabil minim 6 luni de zile din momentul depunerii dosarului) – 2 copii conforme cu 

originalul după paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al 

unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană; 

6. Certificat de naştere - 2 copii conforme cu originalul; 

7. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă 

de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie - copie conformă cu 

originalul şi traducerea legalizată a documentului original; 

8. Dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului (50 euro) - copie conformă cu originalul; 

9. Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică - copie 

conformă cu originalul; 

10. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare; 

11. Poze de tip paşaport - 3 bucăți; 

12. Scrisori de recomandare sau dovada că a efectuat activităţi de voluntariat în domeniile medico-

farmaceutice sau conexe - copii conforme cu originalul şi traduceri legalizate ale documentului 

original. 

Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală 

Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online prin transmitere la adresa 

rectorat@ugal.ro. 

Ierarhizarea candidaților eligibili se face în ordinea descrescătoare a notei de la bacalaureat. 
În cazul în care 2 candidaţi prezintă aceeaşi notă la examenul de bacalaureat, departajarea se 

va face astfel: 

• Pentru programele de studii Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală generală, Moaşe şi 

Tehnică dentară: 

- se va lua în considerare media aritmetică a notelor la disciplina Biologie sau Chimie; 

- în cazul în care în planul de învăţământ există atât disciplina Biologie cât şi Chimie se va 

considera iniţial media aritmetică a notelor de la disciplina Biologie, ulterior media 

artimetică a notelor de la disciplina Chimie. 

 

• Pentru programul de studii Farmacie: 

- se va lua în considerare media aritmetică a notelor la disciplina Chimie sau Biologie; 

- în cazul în care în planul de învăţământ există atât disciplina Chimie cât şi Biologie se va 

considera iniţial media aritmetică a notelor de la disciplina Chimie, ulterior media 

artimetică a notelor de la disciplina Biologie. 

 

http://www.ugal.ro/
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 Anexa 1.2 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2020 
 

Probe concurs Domeniul de licență FACULTATEA Criteriul de admitere 

Chimie organică  și  Biologie 
cls. a XI - a  

Programul:  Farmacie   

MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE 

Media finală de admitere se calculează din: 
•  100 % nota la test. 

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele: 
                       Chimie organică -  60 întrebări               
                  și   Biologie (cls. a XI-a)   -  40 întrebări. 

Biologie cls. a XI - a  și  Chimie 
organică 

Programul:    Medicină dentară 
Media finală de admitere se calculează din: 

•  100 %  nota la test. 
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplinele: 

                  Biologie (cls. a XI-a)  - 60 întrebări 
                     și   Chimie organică - 40 întrebări. 

Programul:   Medicină  

Biologie cls. a XI - a 

Programul:  Asistență medicală 
generală 

Media finală de admitere se calculează din: 
•  100 % nota la test. 

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore, din disciplina 
Biologie (cls. a XI-a). 

Programul:   Moașe 

Programul:   Tehnică dentară 

Testarea capacității  motrice 
generale 
 
 
 
 
Proba de aptitudini motrice 
specifice 

Kinetoterapie 
EDUCAȚIE 

FIZICĂ  
ȘI SPORT 

Faza I - eliminatorie:  
Testarea capacității  motrice generale,  notată cu ADMIS/RESPINS. 
Faza a II – a:  
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 % media de la examenul de bacalaureat;  

• 50 % nota de la proba de aptitudini motrice specifice. 
Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră  
în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca 
medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 30m cu start din 
picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele transformate în 

Educație fizică și sport 
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note se găsesc în broșura de admitere a facultății). 

 

Proba de aptitudini pedagogice:   
a) comunicare și motivație în 
cariera didactică;  
b)  educație fizică  

Științe ale educației 
EDUCAȚIE 

FIZICĂ  
ȘI SPORT 

Faza I - eliminatorie:  Proba de aptitudini pedagogice - se notează 
cu ADMIS/RESPINS  și cuprinde 2 componente:  
a) Comunicare și motivație în cariera didactică;   
b) Educație fizică.   
Proba eliminatorie se consideră promovată dacă candidatul a 
obținut ADMIS la ambele componente. 
Faza a II – a:   
      Media finală de admitere se calculează din: 
• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  media multianuală din liceu. 

 
Studiu desen  
 
 
 
 
Prezentare mapă lucrări 
(minimum 5 lucrări)  
 
 
 

Arte vizuale ARTE 

Faza I  - eliminatorie,  se notează cu ADMIS/RESPINS. 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei reproducerea unei lucrări 
ce va conține o imagine înfățișând o natură statică. Lucrarea va fi 
pusă la dispoziția candidatului în ziua examenului 
Timp de lucru: 4 ore.  
Faza  a II-a -  prevăzută cu notă:  
Candidații vor pune la dispoziția comisiei un portofoliu artistic de 
minim 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, 
crochiuri, colaj, sculptură etc.). 
Fiecare lucrare va conține specificații legate de tehnică și 
dimensiuni. 
Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune 
la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în 
programe sau softuri specializate. 
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la 

adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii. 
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Prezentare motivație și 
interpretarea unei poezii la 
alegerea candidatului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentarea, la alegerea 
candidatului, unui monolog  
sau a unei povestiri din 
dramaturgia clasică sau 
contemporană 
 

Teatru și artele spectacolului 

ARTE 

Faza I – eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS. 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care 
să conțină următoarele:  
a) o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului 
în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent 
liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente 
care pot justifica experiența în domeniu);  
b) interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau 
dramatică).  
Durată totală videoclip: min: 5-6 minute.  
Faza a II-a - prevăzută cu notă: 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care 
să conțină intepretarea de către candidat a unui monolog sau a unei 
povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.  
Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.  
Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la 
dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau 
softuri specializate. 
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese 
care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii. 

Prezentare motivație și probă 
vocală 
 
 
 
 
 
 
 
Probă interpretativă 
 
 
 
 

Muzică 

Faza I - eliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS.     
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care 
să conțină următoarele:  
a) o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului 
în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent 
liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente 
care pot justifica experiența în domeniu); 
b) interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu 
sau fără acompaniament.  
Durată totală videoclip: min: 6-8 minute. 
Faza a II-a - prevăzută cu notă. 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care 
să conțină interpretarea unei lucrări muzicale alta față de cea aleasă pentru 
prima probă. 
Durată videoclip: min: 2-4 minute  
Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la 
dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau 
softuri specializate. 
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese 
care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.  



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
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. 
4/4 

 

 

 

Evaluare portofoliu Arte vizuale 
ISTORIE, 

FILOSOFIE ȘI 
TEOLOGIE 

Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media de la examenul de bacalaureat; 
• 50 %  nota obținută la evaluarea portofoliului constând în 

fotografiile a două icoane realizate de candidat. 
Fotografiile tipărite color în format A4 sau A5 vor fi depuse de 
candidat în dosarul de înscriere. 
Condiție obligatorie: candidatul va da o declarație pe propria 
răspundere că respectivele lucrări (icoane) îi aparțin. 
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Anexa 2 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

                                                                                                                                   

Criteriile de admitere în învățământul superior  

pentru candidații olimpici  

1. Criteriile generale pentru candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri 

internaționale şi care au dreptul să fie înmatriculați fără examen de admitere sunt următoarele: 

la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu cu 

diplomă de bacalaureat, care au obținut: 

- distincții la olimpiadele școlare internaționale și la concursuri artistice de nivel continental, 

mondial sau olimpic, pe durata studiilor liceale; 

- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare internaționale, pe durata studiilor 

liceale. 

2. Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri naționale sau pe grupe de 

țări pot fi înmatriculați, fără examen de admitere, în următoarele condiții: 

la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu, cu 

diplomă de bacalaureat, care au obținut: 

- premiile I, II, III la concursurile școlare la nivel național sau pe grupe de țări, recunoscute de 

M.E.N, pe durata studiilor liceale; 

- mențiuni și premii speciale la concursurile și olimpiadele naționale organizate de către 

M.E.N, în anul școlar 2019-2020. 

3. La specializarea Educație Fizică și Sportivă, pot beneficia de înscriere fără examen de admitere 

pe locurile bugetate, respectiv cu taxă, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială 

pot beneficia de înscriere fără examen de admitere pe locurile cu taxă, în condițiile de mai jos: 

PE LOCURI BUGETATE 

Pot fi admiși, în limita a  cel mult 10% din locurile bugetate, candidații sportivi de performanță 

cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în timpul studiilor liceale, rezultate deosebite la nivel 

olimpic, mondial, european sau național, numai la sporturile olimpice, după cum urmează: 

a. locurile I, II, III la Jocurile Olimpice; 

b. locurile I, II, III la Campionatele Mondiale; 

c. locurile I, II, III la Campionatele Europene; 
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d. locurile I, II, III la Jocurile Mondiale Universitare; 

e. locurile I, II, III la Campionatele Naționale organizate de Federațiile de specialitate  

     pentru sporturile olimpice. 

În cazul în care numărul candidaților solicitanți depășește numărul de locuri alocate 

olimpicilor, departajarea acestora se face de către Comisia Centrală de Admitere, în funcție de: 

a. performanța sportivă; 

b. performanța școlară (media examenului de bacalaureat). 

Notă: candidații care solicită locuri bugetate fără examen de admitere trebuie să anexeze la 

dosar actele doveditoare ale performanțelor sportive, confirmate prin adeverință eliberată de către 

Federația de specialitate. Este obligatoriu ca adeverința anexată să fie în original. 

PE LOCURI CU TAXĂ 

La specializarea Educație Fizică și Sportivă pot fi admiși, fără concurs de admitere, pe locurile 

cu taxă, candidații cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în timpul studiilor liceale, una dintre 

următoarele performanțe sportive: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, 

Campionatele Europene, Jocurile Mondiale Universitare și Campionatele Naționale, la sporturi 

olimpice și neolimpice.  

LISTA SPORTURILOR OLIMPICE 

SPORTURI DE VARĂ: Atletism, Badminton, Baschet, Box, Călărie, Canotaj, Ciclism, Fotbal, 

Gimnastică  artistică, Gimnastică  ritmică, Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe iarbă, Înot, Judo, Kaiac-

canoe, Lupte, Pentatlon modern, Polo pe apă, Rugby, Sărituri în apă, Scrimă, Taekwondo, Tenis, Tenis 

de masă, Tir, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Yachting. 

SPORTURI DE IARNĂ: Biatlon, Bob, Combinata nordică, Hochei pe gheață, Patinaj artistic, Patinaj 

viteză, Sanie, Schi alpin, Schi fond, Sărituri schi, Short-track. 

4.  Absolvenții de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise 

conducerii Universității, care va decide asupra solicitărilor acestora. Cererea va fi însoțită de 

dosarul cu acte prevăzute la art. 3.4 din Metodologie, la care se adaugă și actul oficial care să 

ateste obținerea performanței respective.  

Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală 

Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online. 

Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere 

documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzut la punctul 3.4., conform instrucțiunilor 

prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro. 
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Anexa 3 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

Condițiile de înscriere la ciclul II de studii universitare de masterat 

1. La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida numai absolvenții cu diplomă 
de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de 
licență, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de 
specialitate din cadrul M.E.C. ca fiind cel puțin studii universitare de licență. Candidații care au 
fost școlarizați în străinătate vor prezenta, la înscriere, un atestat de recunoaștere a studiilor 
eliberat de Direcția de specialitate din cadrul M.E.C.  

2. Pentru ciclul II de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii 
universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înființate în cadrul 
Universității, în conformitate cu legislația în vigoare.  
Admiterea la ciclul II de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare 
program de studiu, criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul facultății și aprobate de 
Consiliul de administrație și de Senat (Anexa 3.1). Concursul de admitere este organizat de către 
facultăți. Sunt scoase la concurs locuri finanțate de la buget și locuri cu taxă. Tematica, 
bibliografia și alte informații referitoare la admitere vor fi afișate la avizierele și pe site-urile 
facultăților organizatoare.  

3. Înscrierile vor avea loc la facultăți, conform calendarului din Anexa 4.4. Taxa de înscriere la 
concurs este de 150 de lei.  

4. Dosarul tip plic va conține următoarele acte:  
- cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2020 pot 

depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original; 
- diploma de bacalaureat, în copie; 
- certificatul de naștere, în copie; 
- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie; 
- cartea de identitate, în copie; 
- adeverință medicală tip, eliberată către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul 

adeverinței este apt din punct de vedere medical; 
- trei fotografii tip buletin; 
- chitanța de plată a taxei de înscriere. 

           Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu 
originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest 
sens.  
Candidații aparținând etniei romilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul 
candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă. Înscrierea se 
va face conform Metodologiei de admitere 2020, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor 
pentru restul candidaților. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la punctul 4 din 
Metodologia de admitere 2020, și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal 
constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,  din care să reiasă că respectivul 
candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această 
recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului 
Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor 
înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc. 

Candidații romi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca 
media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).  

../Anexa%203.1.%20criterii%20si%20programe%20master%202020.doc
../Anexa%204.4%20calendar%20admitere%20master%202020.doc
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Românii de pretutindeni, care au absolvit programe de studii de licență acreditate, se pot 
înscrie la concursul de admitere pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 
respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă. 

Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum 
urmează:  

• pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și diplomele pot fi 
verificate accesând pagina de web: http:// www.anacip.md,   

• pentru celelalte țări, diplomele de licență pot fi accesate pe site-urile: http://www.enic-

naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised 
higher education institutions, respectiv 
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există 
facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.  

Românii de pretutindeni se pot înscrie la studii universitare de masterat și pe locuri cu taxă în 
lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români. 

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte: 
- cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde 

este cazul); 
- diploma de licență și foaia matricolă (supliment la diplomă), în original (tradusă de un 

traducător autorizat, unde este cazul); absolvenții promoției 2020 pot depune, în locul diplomei, 
adeverința de absolvire în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); 

- certificatul de naștere, în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul); 
- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este 

cazul); 
- adeverința medicală care să permită accesul în colectivitate (tradusă de un traducător autorizat, 

unde este cazul); 
- copii xerox după buletinul/cartea de identitate, anexa la buletinul de identitate cu indicarea 

domiciliului stabil, și după pașaport; 
- trei fotografii tip buletin; 
- chitanța de plată a taxei de înscriere;  candidații care optează pentru locurile speciale ale românilor de 

pretutindeni sunt scutiți de plata taxei de înscriere; 
- declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba 

română). 
 

Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală 
Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online prin transmitere la adresa 
rectorat@ugal.ro. 

 Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu 
originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest 
sens.  

5. La înscriere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii 
postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (studii aprofundate, masterat) sau un alt 
program la ciclul II de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la bugetul de stat. În 
cazul în care candidații declarați admiși la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenționată 
de la buget, pot participa la admitere numai pe locuri cu taxă. 

6. În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii egale, criteriile de departajare aplicate 
vor fi:   

- media aritmetică/nota examenului de licență/diplomă; 
- media anuală din ultimul an de studii de licență. 

7. Desfășurarea concursului, stabilirea și afișarea rezultatelor, precum și eventualele contestații se 
vor face conform prezentei metodologii de organizare și desfășurare a concursului de admitere.  
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    Anexa 3.1 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

  

Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2020, 
la ciclul de studii universitare de masterat,  forma de învățământ cu frecvență 

 
 

Nr.
crt. 

Facultatea 
Domeniul de studii 

universitare de master 
Programul de studii universitare de master 

Durata  
studiilor Criterii de admitere 

1.  Inginerie  

Inginerie mecanică 

Modelare și simulare în inginerie mecanică  2 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 

• 50%  media generală ponderată de promovare a studiilor. 
 

 

Sisteme și echipamente termice și protecția 
mediului   

2 ani 

Inginerie industrială 

Managementul calității în inginerie 
industrială   

2 ani 

Proiectare și simulare în ingineria sudării 2 ani 

Ingineria 
materialelor 

Materiale avansate și tehnologii inovative  2 ani 

Ingineria mediului Calitatea mediului și dezvoltare durabilă   2 ani 

2. 
Arhitectură 

Navală 
Arhitectură navală Arhitectură navală (în limba engleză) 2 ani 

 

Test online eliminatoriu de limbă engleză, notat cu 
Admis/Respins. 

 

Media finală de admitere se calculează din: 

• 50%  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 

• 50%  media generală aritmetică de promovare a studiilor. 
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Nr.
crt. 

Facultatea 
Domeniul de studii 

universitare de master 
Programul de studii universitare de master 

Durata  
studiilor 

Criterii de admitere 

3. 

Știința și 
Ingineria 

Alimentelor 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul, expertizarea și siguranța 
alimentelor 

2 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 60 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 40 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  

 
 

Știința și ingineria alimentelor 2 ani 

Nutriție 2 ani 

Inginerie şi 
management în 
agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Inginerie şi management în alimentație 
publică şi agroturism 

2 ani 

Știința mediului Controlul și expertizarea calității mediului 2 ani 

4. 

Automatică, 
Calculatoare,  

Inginerie  
Electrică  

și Electronică 

Inginerie electrică 

Utilizarea eficientă a energiei și surse 
regenerabile   

2 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 75 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 25 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  

 

Electronică de putere și sisteme avansate de 
conversie 

Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată  2 ani 

Inginerie electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale 

Sisteme electronice avansate 2 ani 

Calculatoare și 
tehnologia 
informației 

Tehnologii informatice avansate  
 

2 ani 

 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 50 %  notă interviu online  
 

5. 
Educație 

Fizică și Sport 

Știința sportului și 
educației fizice 

Educație fizică școlară și management 
sportiv 

2 ani 
Concurs pe bază de dosar. 

Media finală de admitere se calculează din: 
• 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  
 

Kinetoterapie la domiciliu   2 ani 

Științe ale educației Management educațional 2 ani 
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Nr.
crt. 

Facultatea 
Domeniul de studii 

universitare de master 
Programul de studii universitare de master 

Durata  
studiilor 

Criterii de admitere 

6. Litere Filologie 

Literatură, film și reprezentări culturale (în 
limba engleză) 

2 ani 
Concurs pe bază de dosar. 

Media finală de admitere se calculează din: 
• 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  
 

Discurs specializat. Terminologii. Traduceri 
(în limba franceză) 

2 ani 

Identitate, interculturalitate și 
multiculturalism în literatura română și 
europeană                

2 ani 

7. Științe și Mediu 

Ingineria mediului Monitorizarea și managementul mediului     2 ani  

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  
 

Matematică Matematică aplicată în științe 2 ani 

Chimie 
Analiza și controlul produselor 
agrochimice, farmaceutice și cosmetice 

2 ani 

8. 
Istorie, Filosofie  

și Teologie 

Istorie 
Geopolitică și interferențe sociale și 
culturale est-europene (interdisciplinar cu 
domeniile: Filosofie, Sociologie) 

2 ani 
Concurs pe bază de dosar. 

Media finală de admitere se calculează din: 
• 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  
 Teologie Spiritualitatea ortodoxă și asistență socială 2 ani 

9. 

Inginerie și 
Agronomie 
din Brăila 

Inginerie mecanică 
Dinamica mașinilor și echipamentelor 
tehnologice 

2 ani Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 40 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 60 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  

 
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului 2 ani 

10. 

Economie și 
Administrarea 

Afacerilor 

Finanțe Management financiar și bancar 2 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 70 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 30 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  
 

Marketing Marketing și comunicare în afaceri 2 ani 

Management Strategii și politici manageriale 2 ani 

Contabilitate Contabilitate și audit 2 ani 

Administrarea 
afacerilor  

Administrarea și dezvoltarea afacerilor în 
turism 

2 ani 
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Nr.
crt. 

Facultatea 
Domeniul de studii 

universitare de master 
Programul de studii universitare de master 

Durata  
studiilor 

Criterii de admitere 

11. 

Științe Juridice, 
Sociale și 
Politice 

Științe 
administrative 

Administrație publică și integrare 
europeană 

2 ani Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 100 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
 Drept 

Științe penale și criminalistică 1 an 

Combaterea criminalității informatice 2 ani 

12. Arte Muzică Teoria și practica spectacolului liric 2 ani 

Proba I: Eliminatorie, evaluată cu admis/respins 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare 
audio-video care să conțină următoarele:  
a) prezentarea de către candidat a unei teme de cercetare din 
zona arte lirice pe care și-o dorește să o studieze în cadrul 
masteratului  
b) interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru 
candidat, cu sau fără acompaniament, 
Durată videoclip: min: 7-10 minute ambele 
 
Proba a II-a: Probă practică, evaluată cu notă 
Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare 
audio-video care să conțină interpretarea unei lucrări 
muzicale de factură clasică, alta față de cea aleasă pentru 
prima probă. 
Durată totală videoclip: min: 3-5 minute  
 
Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că 
va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și 
needitate în programe sau softuri specializate. 
Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de 
concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în 
momentul înscrierii. 
 



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
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. 

5/5 

Nr.
crt. 

Facultatea 
Domeniul de studii 

universitare de master 
Programul de studii universitare de master 

Durata  
studiilor 

Criterii de admitere 

13. Transfrontalieră 

Știința sportului și 
educației fizice 

Loisir - Fitness    2 ani 

Concurs pe bază de dosar. 
Media finală de admitere se calculează din: 

• 50 %  media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
• 50 %  media generală aritmetică de promovare a studiilor.  

 

Kinetoterapie la domiciliu  (Chișinău)     2 ani 

Drept 

Științe penale și criminalistică  (Chișinău) 2 ani 

Relații internaționale și cooperare 
transfrontalieră (interdisciplinar cu 
domeniul:  Științe administrative)  

2 ani 

Filologie 

Limba română - Identitate și deschidere 
culturală  

2 ani 

Literatură română și dialog pluri-identitar 
- paradigme culturale contemporane 
(Chișinău) 

2 ani 

Economie și afaceri 
internaționale 

Administrarea afacerilor internaționale  
euroregionale  

2 ani 

Istorie 
Geopolitică și interferențe social-culturale 
est-europene (interdisciplinar cu 
domeniile: Filologie, Teologie)   

2 ani 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul, expertizarea și siguranța 
alimentelor   

2 ani 

Ingineria 
materialelor 

Ingineria materialelor avansate    2 ani 

Științe ale 
comunicării 

Comunicare, multiculturalitate și 
multilingvism  (Comrat)   

2 ani 

Comunicare instituțională  (Chișinău) 2 ani 
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Anexa 4.1 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 

Calendarul de desfășurare a 
concursului de admitere în anul 2020 

 

Ciclul I - studii universitare de licență  

învățământ cu frecvență 
 

 

➢ sesiunea IULIE   

Etapa I 

8 – 11, 13 – 17 iulie 2020 • înscrieri; 

18 iulie 2020                • desfășurarea probelor eliminatorii; 

20 iulie 2020                 • desfășurarea probelor de concurs; 

21 – 22 iulie 2020 • afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea 
contestațiilor; 

22 – 25, 27 – 28 iulie 2020 • depunerea diplomelor de bacalaureat în original 
pentru cei admiși în Etapa I (termen final de 
depunere diplome – 28 iulie, ora 12.00);  

Etapa a II-a 

28 iulie 2020 • afișarea listelor din Etapa a II-a; 

29 – 31 iulie 2020 • depunerea diplomelor de bacalaureat în original 
pentru cei admiși în Etapa a II-a (termen final de 
depunere diplome – 31 iulie, ora 10.00);  

31 iulie 2020 • afișarea listelor finale. 

 

 

➢ sesiunea SEPTEMBRIE     

3 - 11 septembrie 2020 • înscrieri; 

12 septembrie 2020 • desfășurarea probelor eliminatorii; 

14 septembrie 2020 • desfășurarea probelor de concurs; 

15  septembrie 2020 • afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor; 

16 - 17 septembrie 2020 • depunerea diplomelor de bacalaureat în original; 

18 septembrie 2020 • afișarea listelor finale. 
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Anexa 4.2 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 
  

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere  

la Facultatea de Medicină și Farmacie  

în anul 2020 

 

➢ sesiunea IULIE   

 

Etapa I  

8 – 11, 13 – 17 iulie 2020 • Înscrieri 

25-26 iulie 2020     

• Susținerea probelor: 

25 iulie: Farmacie, Asistență medicală generală, 

Moașe, Tehnică dentară. 

26 iulie: Medicină, Medicină dentară. 

27-28 iulie 2020 
• Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea 

contestațiilor 

28-31 iulie 2020 

• Depunerea diplomelor de bacalaureat în 
original pentru cei admiși în Etapa I (termen 
final de depunere diplome – 31 iulie, ora 
10.00); 

  

Etapa a II-a  

31 iulie 2020 • Afișarea listelor din Etapa a II-a 

1-2 august 2020 

• Depunerea diplomelor de bacalaureat în 
original pentru cei admiși în Etapa a II-a 
(termen final de depunere diplome – 2 august, 
ora 10.00); 

2 august 2020 • Afișarea listelor finale 
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Anexa 4.3 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 
 

Calendarul de desfășurare a 

concursului de admitere în anul 2020 
 

Ciclul I – studii universitare de licență 

învăţământ la distanță / cu frecvenţă redusă 
 

 

➢ sesiunea  SEPTEMBRIE 

         

3 - 16 septembrie 2020 ➢ înscrieri; 

   
       17 septembrie  2020 

   
➢ afișarea rezultatelor; 

18 septembrie 2020   ➢ redistribuirea candidaților de la specializările 
unde nu s-a format o grupă de studii, pe baza 
opțiunilor din fişa de înscriere sau la cerere; 

 
 18 septembrie 2020    ➢ afișarea rezultatelor finale. 
Candidaţii care se înscriu la punctele special amenajate în Focşani, Tecuci şi Tulcea vor depune un 

singur dosar, indiferent de facultăţile/specializările pentru care optează. 
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Anexa 4.4 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 

 
 
 

Calendarul de desfășurare a 

concursului de admitere în anul 2020 
 

Ciclul II – studii universitare de masterat 

învățământ cu frecvență 

 
 

➢ sesiunea SEPTEMBRIE  

 

 5 - 15 septembrie 2020 • înscrieri; 

  

16 - 17 septembrie 2020 

  

• desfășurarea probelor, prelucrarea datelor, 
afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor; 

  

18 septembrie 2020 • redistribuiri, afişarea rezultatelor finale. 
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Anexa 5 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

Condiţiile speciale de înscriere și de admitere 

ale românilor de pretutindeni, ale candidaţilor aparţinând etniei romilor  

și ale candidaților proveniți din licee situate în mediul rural 

 1. ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare:  

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine 
română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor 
României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, 
cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-
români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, 
vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele 
de mai sus,  

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și 
cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.  

 

1.1. Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără 

cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, 
precum și pe locurile cu taxă. 

1.2. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai 
liceelor din țara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu 
taxă și vor prezenta la înscriere pe lângă documentele enumerate la aliniatul 1.4 și un atestat de 
recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.C. 

1.3. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în România, absolvenți ai 
liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă. 

1.4. Candidații români de pretutindeni vor prezenta, la înscriere, următoarele acte: 

• cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• diploma de bacalaureat, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);  

• pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un 
traducător autorizat, unde este cazul); 

• foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);  

• copie simplă - certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul); 

• copie simplă - certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);  

• copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);  

• copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în 
străinătate;  

• adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de 
familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical 
pentru domeniul la care candidează;  
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Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale 

educației și Kinetoterapie, adeverința medicală va fi vizată în ziua probelor de către 
reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc. În acest sens, candidații trebuie să 
prezinte adeverințele în original, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de 
vaccinări. 
Candidații care optează pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Muzică vor depune 
la dosar adeverința medicală pentru demonstrarea stării de sănătate specifice domeniului 
și declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos pentru a urma 
domeniul la care candidează. 
Candidații care optează pentru domeniul Sănătate trebuie să depună la dosar o adeverință 
medicală prin care să se demonstreze că sunt apți pentru a urma profilul medical, analiza 
de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. Totodată, se va depune și o declarație 
pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos. 

• 1 dosar mapă;  

• 3 (trei fotografii) tip buletin;  

• declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în 
limba română); 

• declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 
culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de 
școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova); 

• certificat /atestat de competențe de limbă română. 
Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte 

nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim 
B1).  Evaluarea se poate organiza în cadrul Universității înainte de începerea anului universitar.   

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la 
înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii 
românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de 
studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o 
unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate 
sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.  

Românii de pretutindeni care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să 
prezinte în plus următoarele documente: 

• declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de 

izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o personaă confirmată cu COVID-19 în ultimele 

14 zile; 

• adeverința medicală (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul) din care să reiasă 

starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și 

respectiv SARS-COV 2, în limba română; 

• rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat 

înainte cu 3-4 zile de examen. 

1.5. Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția 
Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online prin transmitere la 
adresa rectorat@ugal.ro. 

 1.6. Examenul de admitere pentru cei care aleg să candideze pe locurile speciale ale 
românilor de pretutindeni constă în concurs pe bază de dosar. Excepție fac facultățile de Educație 

Fizică și Sport și Arte, unde se susțin probe eliminatorii.  

Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor 
depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere. 
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Candidații care inițial au fost admși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot 
opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs de admitere, după absolvirea 
anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere aceștia își pot continua studiile în 
baza aprobării anterioare. 

1.7. Candidații români de pretutindeni care au cetățenie română și domiciliul stabil în 

România sau cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași 
condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei. 

Locurile rămase disponibile, după sesiunea de admitere din iulie, vor fi scoase la concurs în 
sesiunea din septembrie. 

Dacă și după sesiunea din septembrie rămân locuri neocupate, acestea vor fi raportate la 
M.E.C. ca fiind disponibile. 

2. CANDIDAȚII ROMI 

 2.1. Candidații aparținând etniei romilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste 
cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă. 

 2.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2020, pe facultăți, în aceleași 
locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților. 

 2.3. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la cap. 3, art. 3.4 din 
Metodologia de admitere 2020, și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal 
constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,  din care să reiasă că respectivul 
candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această 
recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului 
Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor 
înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc. 

 2.4. Candidații romi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu 
condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci). 

2.5. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul 
locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna 
septembrie, numai dacă această sesiune se va organiza pentru facultatea la care au rămas locuri 
neocupate de candidații romi. 

3. CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL 

 3.1. Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de 
admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum 
și pe locurile cu taxă. 

 3.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2020, pe facultăți, în aceleași 
locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților. 

 3.3. Candidații vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca 
media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci). 

3.4. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul 
locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna 
septembrie. 
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ANEXA 6 la Metodologia desfășurării concursului de admitere la UDJG în anul 2020 

 

Condițiile speciale de înscriere și admitere  
la anul pregătitor de învățare a limbii române 

  
1. Condiții generale: 

Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română și 

doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română. 

2. Categorii de studenți: 

2.1. Români de pretutindeni 

 Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română 

și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, 

indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-

români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, 

maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, 

vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de 

mai sus; 

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și 

cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate. 

2.2. Cetățeni străini din state membre UE și non-UE 

  Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al 

Uniunii Europene. 

 Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului 

pregătitor de limbă română. 

3. Durata cursurilor anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 săptămâni) pentru 

studii universitare de licență/masterat/doctorat. Frecvența la cursurile de limbă română este 

obligatorie. 

4. Actele necesare:  

4.1. Actele necesare pentru candidații români de pretutindeni:  

• cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• diploma de bacalaureat, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); 

pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un 

traducător autorizat, unde este cazul); 

• foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);  
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• copie simplă - certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);  

• copie simplă - certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);  

• copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);  

• copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în 

străinătate;  

• adeverință medicală în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);  

• 1 dosar mapă;  

• 3 (trei fotografii) tip buletin;  

• declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba 

română);  

• declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de 

școlarizare a Românilor de Pretutindeni. 

4.2. Actele necesare pentru cetățenii străini din statele membre ale Uniunii Europene: 

1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

2. diploma de bacalaureat: 

• copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană; 

• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte 

limbi străine. 

3.  foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII: 

• copie, dacă actul de studii emis este în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană; 

• copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte 

limbi străine. 

4.  alte documente: 

• adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el 

Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru 

examenele naționale pentru liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice 

privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., 

etc.) - copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, 

spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate 

în alte limbi. 

5. documente personale de identificare, în copie: 

• paşaport; 

• actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate; 

• dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ 

spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi); 

• certificat de naștere. 

6.  1 dosar tip mapă; 

7.  3 (trei) fotografii tip buletin; 

8.  cerere tip pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obținută în străinătate. 
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Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii 

supuse echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile 

competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi 

vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii 

vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile 

competente din ţara de provenienţă;  

• supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și 

Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe 

din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor 

Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au 

misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul 

Afacerilor Externe din ţara emitentă; 

• scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care 

România este parte sau pe bază de reciprocitate. 

4.3. Actele necesare pentru cetățenii străini din statele non-UE: 

- cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- diploma de bacalaureat sau echivalenta (copie și traducere legalizată); 

- foile matricole (copii și traduceri legalizate); 

- certificat de naștere (copie si traducere legalizată); 

- copie simplă după pașaport; 

- copie simplă după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 

- certificatul medical, într-o limbă internațională care să ateste lipsa bolilor contagioase; 

- 1 dosar tip mapă; 

- 3 (trei) fotografii tip buletin; 

- cerere tip de eliberare a scrisorii de acceptare (în 2 exemplare). 

5. Perioada de înscriere: 

• 8 - 17 iulie 2020; 

• 3 – 11 septembrie 2020 

6. Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar.  

7. Taxa de înscriere: 

Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de 

admitere în anul pregătitor de limbă română, conform OMEN 4107/06.07.2018. 

8. Taxa de școlarizare: 

Pentru cetățenii străini din statele membre UE și non-UE taxa de școlarizare este în valoare de 220 

euro/lună. 

9. Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală 

Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online prin transmitere la adresa 

rectorat@ugal.ro. 
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 Criteriile de admitere în anul universitar 2020 - 2021 

la ciclul de studii universitare de licenţă 

forma de învăţământ la distanţă / cu frecvenţă redusă 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea  
Domeniul de 

licenţă 
Programul de studii 

Forma de 
învăţământ 

Durata studiilor Criteriul de admitere 

1. LITERE  
LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ 

Limba şi literatura română - 
Limba şi literatura engleză   

ID 3 ani 
Media examenului de 

bacalaureat 
 

 
 

 * Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: nota la proba scrisă la Limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat. 
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Planificarea probelor de concurs în sesiunea IULIE 2020 

 

Nr. 

crt. 
Proba de concurs 

Data și ora 

concursului/probei 

(durata probei) 

Facultatea 

1. 
Testarea capacității motrice 

generale – probă eliminatorie 

18 iulie 2020 

ora 800 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

domeniul Educaţie fizică şi sport 

domeniul Kinetoterapie 

2. 

Probă de aptitudini pedagogice:  

a) comunicare și motivație în 

cariera didactică; b) educație 

fizică - probă eliminatorie 

18 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

domeniul Științe ale educației 

3. Studiu desen - probă eliminatorie 
18 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Arte 

domeniul Arte vizuale 

4. 

Prezentare motivație și 

interpretarea unei poezii la 

alegerea candidatului - probă 

eliminatorie 

18 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Arte 

domeniul Teatru și artele spectacolului 

5. 
Prezentare motivație și probă 

vocală - probă eliminatorie 

18 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Arte 

domeniul Muzică 

6. 
Proba de aptitudini motrice 

specifice 

20 iulie 2020 

ora 0800 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

domeniul Educaţie fizică şi sport 

domeniul Kinetoterapie 

7. 
Prezentare mapă lucrări 

(minimum 5 lucrări) 

20 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Arte 

domeniul Arte vizuale 

8. 

Prezentarea, la alegerea 

candidatului, unui monolog sau 

a unei povestiri din dramaturgia 

clasică sau contemporană 

20 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Arte 

domeniul Teatru și artele spectacolului 

9. Probă interpretativă 
20 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Arte 

domeniul Muzică 

10. Evaluare portofoliu 
20 iulie 2020 

ora 900 

Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie 

domeniul Arte vizuale 

http://www.ugal.ro/
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Nr. 

crt. 
Proba de concurs 

Data și ora 

concursului/probei 

(durata probei) 

Facultatea 

11. 
Chimie organică și Biologie  

cls. a XI - a 

25 iulie 2020 

ora 0900
 - 1200 

3 ore 

Facultatea de Medicină și Farmacie 

spec. Farmacie 

12. Biologie cls. a XI - a 

25 iulie 2020 

ora 0900
 - 1200 

3 ore 

Facultatea de Medicină și Farmacie 

spec. Asistență medicală generală 

spec. Moașe 

spec. Tehnică dentară 

13. 
Biologie cls. a XI - a  și  Chimie 

organică 

26 iulie 2020 

ora 0900
 - 1200 

3 ore 

Facultatea de Medicină și Farmacie 

spec. Medicină dentară 

spec. Medicină 
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