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Senatul universitar 

Nr._______/______________/CS 

 

 

HOTĂRÂREA  SENATULUI  UNIVERSITAR 

nr. 75 din 26 februarie 2021 

 
În baza: 

Legii Educației Naționale nr. 1/2011; 

Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG; 

Hotărârii Consiliului de administrație nr. 11 din 18.02.2021, înaintată Senatului sub semnătura 

Rectorului universității, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 26 februarie 2021, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul 

pozitiv al Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Metodologia 

desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2021.  

(Anexa 1) 

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul 

pozitiv al Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și de disertație, 

în anul universitar 2020-2021. (Anexa 2) 

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și 

de calitate a Senatului universitar, Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii 

universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat. (Anexa 3) 

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și 

de calitate a Senatului universitar, Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii 
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universitare de licență pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și 

Farmacie, pentru anul I de studii. (Anexa 4)  

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și 

de calitate a Senatului universitar, Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I și ciclul II 

de studii universitare pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, 

pentru anii II-VI de studii. (Anexa 5)  

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al 

IOSUD – UDJG, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al 

Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Calendarul de 

desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2021. 

(Anexa 6) 

Art. 7. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al 

IOSUD – UDJG, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al 

Biroului Juridic și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Calendarul de 

desfășurare a procesului de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării domeniilor de 

doctorat și școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG. (Anexa 7) 

 

 

 

Preşedintele Senatului universitar, 

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU 


