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Hotărârea Consiliului Facultăţii 

Nr. 01 din 11 ianuarie 2021 
 
 

Art. 1   Se aprobă cu unanimitate de voturi susținerea examenelor de către studenți în 
sesiunea de iarnă (16 ianuarie – 07 februarie 2021) în regim online, pe Platforma Microsoft 
Teams. Studenții se vor legitima înainte de examen cu carnetul de student semnat și vizat 
pentru anul universitar 2021 și/sau Carte de identitate/Pașaport. Pe parcursul examenului, 
studenții vor avea  obligatoriu camera device-ului deschisă. 

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi  aprobarea Regulamentului de finalizare studii 
licență și master (Anexa 1). 

Art. 3.   Se aprobă cu unanimitate de voturi coeficienții de similitudine propuși pentru 
verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație: 
-        Coeficientul de similitudine 1 (CS1): < 50% 
-        Coeficientul de similitudine 2 (CS2): < 10% 

Art. 4.   Se aprobă cu unanimitate de voturi responsabilii pentru verificarea antiplagiat a 
lucrărilor de disertație: 
-        SL.dr.biol. Grigore-Gurgu Leontina 
-        Conf.dr.ing. Docan Angelica 

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi responsabilii cu arhivarea lucrărilor de finalizare 
studii (licență și masterat) pe platforma electronică a Universității ”Dunărea de Jos” din 
Galați: 
-        SL.dr.ing. Andronoiu Doina 
-        Conf.dr.ing. Istrati Daniela 
-        SL.dr.ing. Popescu Adina 

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi menținerea Metodologiei de admitere la studiile 
universitare de licență și masterat din anul 2020. (Anexa 2) 

Art. 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Departamentului SAIABA pentru  
scoatere la concurs în sesiunile iunie/iulie 2021 și septembrie 2021 următoarele domenii de 
studii: 
A. Ciclul I de studii universitare de licență 
Domeniul Ingineria produselor alimentare, specializările: 

-  Ingineria produselor alimentare, IF,  4 ani 
- Controlul și expertiza produselor alimentare, IF,  4 ani 
- Tehnologie și control în alimentație publică, IF,  4 ani 
-  Ingineria produselor alimentare în limba engleza, IF,  4 ani 
- Controlul și expertiza produselor alimentare în limba  engleză, IF,  4 ani 

 



             
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR 
www.ugal.ro, www.sia.ugal.ro  
 

Contact: decanat.sia@ugal.ro, secretar.sia@ugal.ro    
Str. Domnească nr. 111, Cod poştal 800201,                                                                                    Tel.: +40 336 130 177  
Galaţi, România                                                                                                                                           Fax: +40 236 460 165 
 

Domeniul Zootehnie cu specializarea 
-  Piscicultură și acvacultură, IF,  4 ani 

Domeniul Știința mediului cu specializarea 
- Ecologie și protecția mediului, IF, 3 ani 

B. Ciclul II de studii universitare de masterat 
Domeniul Ingineria produselor alimentare,  programele 

-  Știința și ingineria alimentelor, IF, 4 semestre 
- Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor, IF, 4 semestre  
- Nutriție, IF, 4 semestre  
- Știința și ingineria bioresurselor acvatice, IF, 4 semestre 

Domeniul  Știința mediului , program  
- Controlul și expertizarea calității mediului, IF, 4 semestre 

Domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, program  
- Inginerie și management în alimentație publică și agroturism IF, 4 semestre 

Art. 8.  Se aprobă cu unanimitate de voturi  comisia de verificare a fișelor de autoevaluare a 
cadrelor didactice: 
-        Prof.dr.ing. Aprodu Iuliana 
-        Prof.dr.ing. Râpeanu Gabriela 
-        Prof.dr.ing. Stănciuc Nicoleta 
-        Conf.dr.ing. Grecu Iulia 
-        Conf.dr.ing. Istrati Daniela 
-        SL.dr.ing. Neagu Corina 
-        SL.dr.ing. Dumitrașcu Loredana 
-        SL.dr.ing. Nistor Oana 

Art. 9. Se aprobă cu unanimitate de voturi demararea acțiunii de evaluare periodică a 
următoarelor programe de studii: 
-        Controlul și expertiza produselor alimentare – licență 
-        Ecologie și protecția mediului – licență 
-        Inginerie și management în alimentație publică și agroturism – master 
-        Controlul și expertizarea calității mediului - master 

Art. 10. Se aprobă cu unanimitate de voturi, comisiile de finalizare studii pentru sesiunile 
iunie/iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022 (Anexa 3). 
 

 
DECAN, 

Prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM 
 

 
Întocmit: Gabriela Gavrilă             
Notă: Ședința desfășurată online, Platforma MT. 


