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Anexa 1 HCF 2/13.01.2022 

 

Criterii admitere 

Sesiunea iulie/septembrie 2022 

 

Ciclul I studii universitare de licență 

Domenii/Programe de studii propuse 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare cu specializările 

o Ingineria produselor alimentare (IF, 4 ani), 

o Controlul și expertiza produselor alimentare(IF, 4 ani) 

o Tehnologie și control în alimentație publică (IF, 4 ani) 

- Domeniul Zootehnie cu specializarea 

o Piscicultură și acvacultură (IF, 4 ani) 

- Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală 

o Antreprenoriat în producţia alimentară 

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. 

Criteriul de departajare la medii de concurs egale: 

 media multianuală liceu 

Ciclul II studii universitare de masterat 

Domenii/ Programe de studii propuse : 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare  cu programele de studiu  

o Ştiinţa şi ingineria alimentelor -SIA (IF, 4 semestre) 

o Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor – CESA (IF, 4 semestre) 

o  Nutriţie - N  (IF, 4 semestre) 



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

- Domeniul Ştiinţa mediului , programul de studiu  

o Controlul şi expertizarea calităţii mediului - CECM (IF, 4 semestre) 

Concurs pe bază de dosar. 

Media de concurs va fi formată din: 

- 60% nota examenului de finalizare studii de licenţă 

- 40% media aritmetică multianuală a anilor de studii de licenţă. 

Criteriul de departajare la medii de concurs egale 

- media aritmetică multianuală studii universitare de licenţă 

 

    


