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Ordinea de zi 

 

Votul prin corespondență lansat în data de 6 aprilie 2022,  

cu termen 11 aprilie 2022, ora 15.00 

 

 

1. Planul de învățământ al programului de studii universitare de licenţă Amenajări 

hidrotehnice şi protecţia mediului, domeniul de licenţă Ingineria mediului, forma de învăţământ 

cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani, valabil începând cu anul universitar 2022-2023, de la 

Facultatea de Inginerie, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr 35 din 28.3.2022. 

Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

2. Planul de învățământ al programului de studii universitare de licenţă Medicină dentară, 

domeniul de licență Sănătate, forma de învățământ cu frecvență, durata studiilor 6 ani, valabil 

începând cu anul universitar 2022-2023, de la Facultatea de Medicină și Farmacie, cu avizul 

Consiliului de administrație, conform HCA nr 35 din 28.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a 

Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

3. Raportul de autoevaluare, în vederea încadrării în domeniul acreditat Ingineria 

produselor alimentare, a programului de studii universitare de masterat Nutriție (la Chișinău), 

învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea Transfrontalieră, cu avizul Consiliului de administrație, 

conform HCA nr 35 din 28.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat 

aviz pozitiv. 

Link Raport autoevaluare: https://files.ugal.ro/s/HsCb8vtAXE6lVfm 

 

4. Raportul de autoevaluare, în vederea evaluării periodice de către Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a programului de studii universitare de licență 

Arhitectură navală, domeniul Arhitectură navală, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de 

Arhitectură Navală, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr 35 din 28.3.2022. 

Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

Link Raport autoevaluare: https://files.ugal.ro/s/S0UYIlNA57rQ1Ib 

 

5. Raportul de autoevaluare, în vederea evaluării periodice de către Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a programului de studii universitare de licență 

Sisteme și echipamente navale, domeniul Arhitectură navală, învăţământ cu frecvenţă, de la 

Facultatea de Arhitectură Navală, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr 35 din 

28.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

Link Raport autoevaluare: https://files.ugal.ro/s/RVfBziEUUVj1k3t 

 

 6. Raportul de autoevaluare, în vederea evaluării periodice de către Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a programului de studii universitare de licență 

Marketing, domeniul Marketing, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr 35 din 

28.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

Link Raport autoevaluare: https://files.ugal.ro/s/Y1DW0cTzAdQtgE2 

https://files.ugal.ro/s/HsCb8vtAXE6lVfm
https://files.ugal.ro/s/S0UYIlNA57rQ1Ib
https://files.ugal.ro/s/RVfBziEUUVj1k3t
https://files.ugal.ro/s/Y1DW0cTzAdQtgE2
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7. Cuantumul tarifelor de cazare, care vor fi plătite de studenții români și străini 

înmatriculați la toate ciclurile de studii universitare, angajați ai universității, terți, precum și pentru 

tranzitul hotelier, aferent semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022, conform Anexei 1, 

cu avizul Consiliului de administrație, prin HCA nr 35 din 28.3.2022. Comisia pentru Bază 

materială, buget și finanțe a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. 

 

  8. Rapoartele de evaluare internă pentru anul 2021 a Școlilor doctorale din cadrul IOSUD 

– UDJG, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, cu avizul Biroului 

Juridic, coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 35 din 28.3.2022, după 

cum urmează: 

- Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială – Anexa 2; 

- Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești – Anexa 3; 

- Școala doctorală de Științe biomedicale – Anexa 4; 

- Școala doctorală de Științe socio-umane – Anexa 5. 

 

9. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de 

studii universitare de licență și de masterat în anul 2022, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al 

Consiliului de administrație, conform HCA nr. 36 din 29.3.2022. Comisia Didactică și de calitate 

a Senatului a analizat și a dat aviz pozitiv. (Anexa 6) 

 

10. Raportul Comisiei de calitate pentru anul 2021, cu avizul Consiliului de administrație, 

conform HCA nr. 36 din 29.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat 

aviz pozitiv. (Anexa 7) 

 

11. Cererea formulată de Diamandache I. Gabriela, absolventă a programului de studii 

universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, învățământ cu frecvență, din 

cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, promoția 

2020, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov, sesiunea iunie-iulie 2022, cu avizul 

Consiliului de administrație, conform HCA nr. 36 din 29.3.2022. 

 

12. Solicitarea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic privind 

înființarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Proceduri și 

instrumente de securitate a sistemelor informatice, cu avizul Consiliului de administrație, conform 

HCA nr. 38 din 31.3.2022.  

 

13.  Planul de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesională continuă Proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice, din cadrul 

Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, cu avizul Consiliului de administrație, 

conform HCA nr. 38 din 31.3.2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului a analizat și a dat 

aviz pozitiv. 

 

14. Solicitarea de afiliere a domnului prof. univ. dr. Ionescu V. Victor Romeo cu 

activitatea de conducere de doctorat în domeniul Economie, la Școala Doctorală de științe socio-

umane din cadrul IOSUD-UDJG, cu avizul pozitiv al Consiliului pentru Studiile Universitare de 

Doctorat.  

 

15. Cererile de prelungire/întrerupere a studiilor doctorale formulate de studenții 

doctoranzi din Anexa 8, cu avizul pozitiv al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, 

conform Adresei  nr. 9676/31.3.2022.  
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16. Solicitarea doamnei conf. univ. dr. Gina Necula, de la Departamentul de Științe 

Socio-umane din cadrul Facultății Transfrontaliere, de a desfășura activități didactice în regim de 

plata cu ora la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova, 

în anul universitar 2021-2022, în conformitate cu dispozițiile Art. 288, alin. 1 și alin. 3 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011. 

 

17. Propunerea Comisiei Juridice și de Etică a Senatului de respingere ca neîntemeiată a 

contestației petentei Chirilă Nicoleta, înregistrată la UDJG sub nr. RCF 1161/15.3.2022, iar la 

Cancelaria Senatului sub nr. 293/15.3.2022/CS.  

 

 

 

 

 

Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU  

Întocmit  

     Angela Ribinciuc  


