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Hotărârea Consiliului Facultăţii 

Nr. 01 din 18 ianuarie 2023 
 

Art. 1 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, menținerea pentru 

anul universitar 2023/2024, în integralitate, a prevederilor anterioare ale 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere. 

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, ofertarea 

următoarelor domenii/programe de studii pentru admiterea din anul 

universitar 2023/2024: 

Ciclul I studii universitare de licență: 
Domeniul de 

licență 
Program de studii Locație 

geografică 
Forma de 

învățământ 
Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria produselor alimentare Galați IF 
Controlul și expertiza produselor 
alimentare 

Galați IF 

Tehnologie și control în 
alimentație publică 

Galați IF 

Zootehnie Piscicultură și acvacultură Galați IF 

Ciclul II studii universitare de masterat: 
Domeniul de 

licență 
Program de studii Locație 

geografică 
Forma de 

învățământ 
Ingineria 
produselor 
alimentare 

Controlul, expertizarea și 
siguranța alimentelor 

Galați IF 

Nutriție Galați IF 
Știința și ingineria alimentelor Galați IF 
Știința și ingineria bioresurselor 
acvatice 

Galați IF 

Inginerie și 
management în 
agricultură și 
dezvoltare 
rurală 

Inginerie și management în 
alimentație publică și agroturism 

Buzău IF 

Expertizare în combaterea 
fraudelor alimentare 

Buzău IF 
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Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate Comisia de verificare a 

Fișelor de autoevaluare a cadrelor didactice pentru anul 2022, cu următoarea 

componență: 

- Prof.dr.ing. Gabriela Elena BAHRIM 

- Prof.dr.ing. Nicoleta STĂNCIUC 

- Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU 

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, Comisia de 

centralizare a Fișelor de evaluare colegială, cu următoarea componență: 

- Prof.dr.ing. Lorena DEDIU 

- Conf.dr.ing. Daniela ISTRATI 

- SL.dr.biol. Leontina GRIGORE-Gurgu 

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, criteriile de concurs 

pentru admiterea la studiile universitare de licență, după cum urmează: 

- 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 sau 

Biologie, la alegerea candidatului. 

Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, criteriile de concurs 

pentru admiterea la studiile universitare de masterat, după cum urmează: 

- 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. 
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Art. 7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate ca activitățile didactice 

din data de 23.01.2023 să se recupereze după un program stabilit la 

propunerea cadrelor didactice,  cu consultarea și acordul studenților.  

Art. 8. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate ca recuperarea 

activităților personalului didactic auxiliar și nedidactic din data de 

23.01.2023, să se facă prin prelungirea cu 30 de minute a programului de 

lucru zilnic, până la data de 28.02.2023. 

Art. 9 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate evaluarea cadrelor 

didactice de către studenți pe platforma online a Universității ”Dunărea de 

Jos” din Galați, https://evaluare.ugal.ro/index.php/ro/  și printr-un 

chestionar online propus de facultate și adus la cunoștința studenților prin 

intermediul tutorilor. 

DECAN, 
Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gabriela Gavrilă             
Prezenți 10 din 13 membri CF  


