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Anexa 3 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 63 din 5 iulie 2021 
Rector, 

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

 

 

PROCEDURĂ  

PRIVIND DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE  

STUDENT AMBASADOR AL UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

 

 

CAPITOLUL I. Dispoziții generale 

Art. 1. Prezenta procedură stabilește condițiile de dobândire și exercitare a calității de Student 

Ambasador al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, numit în cele ce urmează Student 

Ambasador UDJG. 

Art. 2. Prezenta procedură se aplică exclusiv în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, fiind 

valabil pentru toți studenții înscriși la una din facultățile din cadrul UDJG, indiferent de forma de 

învățământ, programul, respectiv anul de studii în care studentul este înscris. 

Art. 3. În baza prezentei Proceduri, a procedurilor interne și/sau a documentelor administrative ale 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care stabilește direcțiile generale și mijloacele de 

informare și de promovare a ofertei educaționale și a facilităților destinate studenților, aceștia din 

urmă se pot implica în activități de informare și de promovare a UDJG, desfășurate direct și/sau 

online în calitate de Student Ambasador UDJG. 

Art. 4. Respectarea Procedurii este obligatorie pentru toți studenții Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați care dobândesc calitatea de Student Ambasador UDJG. Nerespectarea Regulamentului 

duce la pierderea calității de Student Ambasador UDJG. 

 

CAPITOLUL II. Dobândirea și exercitarea calității de Student Ambasador UDJG 

Art. 5. Student Ambasador UDJG poate fi orice student înscris la una dintre cele 14 facultăți ale 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6. (1) Dobândirea calității de Student Ambasador UDJG se face prin completarea unui 

formular online, disponibil prin accesarea următorului link: http://ccoc.ugal.ro/ sau prin completarea 

și depunerea formularului la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. 
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(2) Ulterior completării formularului, toate persoanele care și-au manifestat interesul față de 

dobândirea calității de Student Ambasador UDJG vor fi contactate în vederea completării și 

trimiterii unei cereri de înscriere, anexată prezentei Proceduri. 

(3) Formularul de înscriere cuprinde datele personale ale studentului (nume, prenume, data nașterii, 

domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail), facultatea la care este înscris, domeniul, programul 

de studii, anul de studiu, data și semnătura. 

(4) Acordarea calității de Student Ambasador UDJG se face prin încheierea unui contract de 

voluntariat între student și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

(5) Studenții Ambasadori UDJG pot fi recompensați în funcție de rezultatele activității desfășurate 

cu premii constând în rechizite, tricouri etc, 

Art. 7. (1) Calitatea de Student Ambasador UDJG se exercită în baza contractului de voluntariat 

încheiat, doar pe durata studiilor universitare. 

(2) La încheierea perioadei contractuale, fiecare Student Ambasador UDJG va primi un certificat de 

voluntariat emis de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și o diplomă onorifică pentru 

activitatea desfășurată. 

(3) Acordarea certificatelor de voluntariat, diplomelor onorifice și premiilor va avea loc în cadrul 

unei ceremonii organizată în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

 

CAPITOLUL III. Responsabilitățile Studentului Ambasador UDJG 

Art. 8. Calitatea de Student Ambasador UDJG presupune activități de promovare directă și în 

mediul online a ofertei educaționale a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, precum și a 

facilităților oferite de UDJG studenților săi, cu scopul îndrumării elevilor către învățământul 

superior. Studentul Ambasador UDJG reprezintă un promotor al valorilor și principiilor 

educaționale, științifice, socio-culturale și morale reprezentative pentru Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați.  

Art. 9. (1) Activitățile de informare și promovare a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

desfășurate de un Student Ambasador UDJG în cadrul unei unități de învățământ liceal sau cu altă 

ocazie, se vor derula doar în colaborare și cu acordul explicit și prealabil al conducerii instituției de 

învățământ preuniversitar. 

(2) Nicio acțiune organizată și desfășurată în unitățile de învățământ preuniversitar, în calitate de 

Student Ambasador UDJG, nu poate leza imaginea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

demnitatea sau imaginea studentului, elevilor sau a celorlalți participanți la activități. 

Art. 10. Atribuțiile și responsabilitățile Studentului Ambasador UDJG sunt: 

a) susținerea de sesiuni de informare cu scopul îndrumării elevilor către sistemul de învățământ 

universitar și de prezentare a informațiilor referitoare la procesul de admitere; 
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b) susținerea de sesiuni de promovare a ofertei educaționale a Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați, accentuând beneficiile accesului la învățământul superior și facilitățile oferite de UDJG 

studenților săi; 

c) distribuirea materialelor de informare cu privire la oferta educațională și de promovare a UDJG 

către potențialii candidați (în unitățile de învățământ liceal, cu ocazia unor evenimente, vizite de 

lucru etc); 

d) întocmirea bazei de date cu elevii din unitățile de învățământ liceal participanți la acțiunile de 

informare și promovare directă; 

e) monitorizarea campaniilor de informare și de promovare în mediul online prin intermediul 

rețelelor de socializare în care sunt prezenți; 

f) promovarea directă și/sau online a evenimentelor și manifestărilor științifice, culturale, artistice, 

sportive etc. organizate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și destinate elevilor; 

g) promovarea directă și/sau online a evenimentelor, târgurilor de prezentare a ofertelor 

educaționale la care UDJG participă prin reprezentanți desemnați; 

h) promovarea site-ului Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

i) participarea la acțiuni de cazare și a celor aferente începerii anului universitar. 

 

CAPITOLUL IV. Drepturile Studentului Ambasador UDJG 

Art. 11. (1) Orice student înscris, în condițiile prevăzute de lege, la una dintre facultățile 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați, indiferent de anul sau de programul de studii urmat, poate 

deveni Student Ambasador UDJG. 

(2) Implicarea ca Student Ambasador UDJG în acțiunile de informare și promovare a UDJG este o 

activitate benevolă și voluntară, care nu poate influența în sens negativ parcurgerea programului de 

studiu de către student. 

Art. 12. Un Student Ambasador UDJG are următoarele drepturi și beneficii: 

a) dreptul de a participa la sesiuni de informare susținute de reprezentanți ai Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați; 

b) dreptul de a participa la evenimentele, prezentările, manifestările etc. organizate de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați și destinate acestora; 

c) dreptul de a participa la evenimentele sau târgurile de prezentare a ofertelor educaționale 

universitare la care UDJG participă prin reprezentanți desemnați; 

d) alte beneficii stabilite de comun acord cu reprezentanții legali ai Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați. 
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Art. 13. (1) Prin aprobarea prezentei Proceduri, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați conferă 

dreptul fiecărui Student Ambasador UDJG de a organiza și desfășura activități de informare și 

promovare cu privire la oferta educațională și la beneficiile aferente calității de student la UDJG. 

(2) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se obligă să pună la dispoziția fiecărui Student 

Ambasador UDJG, în mod gratuit, toate materialele informative și promoționale necesare susținerii 

activității acestora. 

(3) Pentru implementarea și/sau monitorizarea campaniilor de promovare realizate pe rețelele de 

socializare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se obligă să furnizeze fiecărui Student 

Ambasador UDJG, în mod gratuit, materialele necesare desfășurării activităților în mediul online. 

 

CAPITOLUL V. Evaluarea Studenților Ambasadori UDJG 

Art. 14. Rezultatele activității desfășurate de fiecare Student Ambasador UDJG vor fi evaluate și 

analizate la sfârșitul fiecărei activități desfășurate. 

Art. 15. Evaluarea Studenților Ambasadori UDJG se va realiza în baza următoarelor criterii: 

a) Activitatea de promovare directă: numărul de sesiuni de informare-promovare organizate prin 

întâlniri de tip față în față; 

b) Numărul de elevi incluși în baza de date; 

c) Activitatea de promovare online: numărul de postări, distribuiri de articole etc. în vederea 

informării potențialilor beneficiari cu privire la beneficiile accesului la învățământul superior, în 

vederea promovării Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

d) Numărul de evenimente și acțiuni la care au participat și rezultatele obținute. 

 

CAPITOLUL VI. Codul de conduită al Studentului Ambasador UDJG 

Art. 16. Calitatea de Student Ambasador UDJG impune respectarea următoarelor norme generale și 

principii de conduită: 

a) asigurarea egalității de tratament a persoanelor care participă la sesiunile de informare și 

promovare sau a destinatarilor din mediul online; 

b) profesionalismul – principiul conform căruia studenții ambasadori UDJG au datoria de a 

îndeplini atribuțiile care le revin cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și 

conștiinciozitate; 

c) imparțialitatea – principiul conform căruia studenții ambasadori UDJG sunt obligați să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prezentei Proceduri; 



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
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 
5/6 

d) integritatea morală – principiul conform căruia studenților ambasadori UDJG le este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alte persoane, vreun avantaj ori 

beneficiu moral sau material; 

e) libertatea de gândire și de exprimare – principiul conform căruia studenții ambasadori UDJG pot 

să își exprime opiniile cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

 

CAPITOLUL VII. Încetarea calității de Student Ambasador UDJG 

Art. 17. (1) Programul de informare și promovare a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

desfășurat în unitățile de învățământ liceal și în mediul online, cu ajutorul și prin intermediul 

Studenților ambasadori UDJG, poate înceta înainte de termen, cu acordul părților sau în cazul 

producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității UDJG, din 

motive independente de voința sa, de a continua prezentul program. 

(2) Anunțarea încetării programului se va face prin intermediul acelorași canale de comunicare prin 

care prezenta Procedură a fost făcută publică. 

Art. 18. Încetarea exercitării calității de Student Ambasador UDJG și a contractului de voluntariat 

între student și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pot surveni în următoarele condiții: 

a) la cererea studentului, printr-o solicitare scrisă și înaintată către UDJG, conform datelor cuprinse 

în Art. 7, alin. (4) ale prezentei Proceduri; 

b) odată cu încetarea calității de student al Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

c) în cazul nerespectării prevederilor prezentei Proceduri; 

d) în caz de forță majoră, însemnând orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 

prevăzut, a cărui apariție îl pune pe student în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate 

prin prezenta Procedură și prin semnarea contractului de voluntariat. 

 

CAPITOLUL VIII. Dispoziții finale 

Art. 19. Prezenta Procedură este întocmită și va fi făcută publică conform legislației aplicabile în 

România, pe site-ul http://ccoc.ugal.ro/ și pe https://www.ugal.ro/. 

Art. 20. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 

prezenta Procedură, modificările survenite intrând în vigoare după publicarea acestora pe pagina 

web menționată. 

Art. 21. Potrivit liberei decizii a UDJG, activitățile care fac obiectul acestei Proceduri pot fi 

mediatizate în scopul informării publicului. Informațiile transmise astfel vor fi interpretate în 

conformitate cu prevederile prezentei Proceduri. 

Art. 22. Prin înscrierea pentru a dobândi calitatea de Student Ambasador UDJG, se consideră faptul 

că studenții au citit, au înțeles, și au acceptat integral, expres și neechivoc prezenta Procedură. 
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Art. 23. (1) În vederea desfășurării activităților cuprinse în prezenta Procedură, studentul este de 

acord ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Universităţii „Dunărea de Jos” din 

Galați, care le va prelucra pe durata necesară atingerii scopului pentru care au fost colectate și 

prelucrate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege (de ex. arhivare, pentru 

constatarea și/sau apărarea unor drepturi în instanță, statistici), conform Politicii privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și consimte, în mod expres şi 

neechivoc, ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate 

cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – de către 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați şi de către orice alt organism abilitat să efectueze 

verificări asupra activităţii acesteia. 

Art. 24. Prin înscrierea în acest program și prin semnarea contractului de voluntariat, studenții 

declară faptul că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și 

condițiilor prezentei Proceduri. 

 


