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1.  REGLEMENTĂRI LEGALE 

1) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (în 
special, Titlul III - Învățământul superior, Capitolul III – Organizarea studiilor 
universitare, Secțiunea a 12-a - Ciclul III – Studii universitare de doctorat, articolele 158 
și 159, dar și articolele 160-170);  

2) Hotărârea Guvernului României nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului 
studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea II, 
nr. 551 din 3 august 2011, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv Hotărârea 
Guvernului României nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea și completarea 
Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 
2016);  

3) Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității 
educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și 
completările ulterioare (în special articolele 10, 13 și 29);  

4) Hotărârea Guvernului României nr. 1418 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei 
indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior (ARACIS), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 23 
octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea Guvernului 
României nr. 1.512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare 
externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de 
performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
(ARACIS), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418 din 11 octombrie 2006, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 813 din 4 decembrie 2008), 
modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind 
modificarea anexei la Hotărârea Guvernului României nr. 1.418 din 11 octombrie 2006 
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de 
referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2017);  

5) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5403 din 1 noiembrie 2018 privind stabilirea 
Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, 
standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 962 din 14 noiembrie 2018. 

 

2. STRUCTURILE INSTITUȚIONALE ADMINISTRATIVE, MANAGERIALE  

ȘI RESURSE FINANCIARE 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează studii doctorale în 
următoarele domenii: 

Nr.crt Domeniul de doctorat 

1 Inginerie mecanică 
2 Inginerie industrială 

3 Ingineria produselor alimentare 



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. 

4/18 

Nr.crt Domeniul de doctorat 
4 Biotehnologii 

5 Ingineria sistemelor 
6 Inginerie electrică 

7 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 
8 Ingineria materialelor 

9 Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală 

10 Chimie 
11 Medicină 

12 Filologie 
13 Istorie 

14 Management 

15 Economie 

16 Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 

 În IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) funcţionează 4 școli 
doctorale pluridisciplinare: Școala Doctorală de Inginerie Mecanică și Industrială, Școala 
Doctorală de Știinte Fundamentale și Inginerești, Școala Doctorală de Științe Socio-
Umane și Școala Doctorală de Științe Biomedicale. Informațiile sunt disponibile pe pagina 
web a IOSUD: http://www.ugal.ro/studii/doctorat/organigrama-iosud-udjg. 

Ierarhia, precum și relațiile de subordonare și de colaborare se regăsesc în 
Organigrama IOSUD – UDJG (http://www.ugal.ro/files/doctorat/Organigrama_IOSUD.pdf). 
La nivelul IOSUD Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) există şi se aplică 
regulamentele specifice studiilor doctorale.  

Astfel, organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în cadrul 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați se desfăşoară conform Regulamentului 
instituțional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în 
şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, adoptat prin Hotărârea 
Senatului universitar numărul 12 din data de 10.04.2014, disponibil la adresa: 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-
universitare-de-doctorat. 

De asemenea, şcolile doctorale din cadrul IOSUS-UDJG îşi desfășoară activitatea 
conform Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG s-a 
înfiinţat conform Metodologiei de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului 
pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG, aprobate prin 
Hotărârea Senatului universitar numărul 152 din data de 12.09.2016. Împreună cu 
metodologia a fost aprobat și Calendarul de desfășurare a procesului de constituire a 
Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG.  

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-
senat-2016/1910-hotarare-de-senat-nr-152-12-septmbrie-2016  

www.ugal.ro/Informatii utile/Alegeri conducere  

http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-
UDJG_2016.pdf 

http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Calendar_Concurs_CSUD.pdf 

http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Rezultat_final_alegeri_csud.pdf 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/organigrama-iosud-udjg
http://www.ugal.ro/files/doctorat/Organigrama_IOSUD.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-2016/1910-hotarare-de-senat-nr-152-12-septmbrie-2016
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-2016/1910-hotarare-de-senat-nr-152-12-septmbrie-2016
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-utile/alegeri-conducere-2015-2016
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-UDJG_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-UDJG_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Calendar_Concurs_CSUD.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Rezultat_final_alegeri_csud.pdf
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 Structurile de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – UDJG au fost stabilite pe 
baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și 
alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, conform Calendarului de desfășurare a procesului privind 
organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de 
conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
adoptate prin Hotărârea Senatului universitar numărul 66 din data de 22.07.2017, informații 
disponibile la adresa:  

http://www.ugal.ro/files/doctorat/11_10_Metodologie_si_calendar_alegeri_CSD_2017.pdf 

 Finalizarea studiilor de doctorat se face potrivit Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul 
Școlilor Doctorale din IOSUD-UDJG, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar numărul 
143 din data de 17.12.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf 

 Susținerea publică a tezei de doctorat se face în conformitate cu Codul studiilor 
universitare de doctorat (HG nr. 681/2011, HG nr. 134/2016 pentru modificarea și 
completarea Codului studiilor universitare de doctorat) și Procedura de organizare și 
desfășurare a ședinței publice de susținere a tezei de doctorat în UDJG, aprobată de 
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) în data de 09.05.2016  

http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_
A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf 

 Informațiile necesare întocmirii documentelor necesare susținerii publice a tezei de 
doctorat sunt disponibile pe pagina web a IOSUD. 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/susținere-publică-teză-doctorat-legislație-si-formulare 

 Calitatea de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținut în străinătate 
este recunoscută de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați respectând Metodologia 
privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un 
domeniu profesional, obţinute în străinătate, adoptată prin Hotărârea Senatului 
universitar numărul 142 din data de 29.11.2018, întocmite pe baza Ordinului privind 
recunoașterea diplomei de doctor, emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice numărul 5923 din data de 06.12.2016. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_recunoastere_diploma_doctor.
pdf 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Ordin_privind_recunoasterea_diplomei_de_d
octor.pdf 

 Activitatea IOSUD – UDJG este supusă unui proces de evaluare internă, în conformitate 
cu Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG, adoptată prin Hotărârea 
Senatului universitar numărul 142 din data de 29.11.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_de_autoevaluare_IOSUD-
UDJG.pdf 

 Procesul evaluării interne respectă Calendarul evaluării interne a școlilor 
doctorale din IOSUD – UDJG, în vederea demarării procesului de acreditare a studiilor 
universitare de doctorat, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar numărul 142 din 
data de 29.11.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/11_10_Metodologie_si_calendar_alegeri_CSD_2017.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/susținere-publică-teză-doctorat-legislație-si-formulare
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_recunoastere_diploma_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_recunoastere_diploma_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Ordin_privind_recunoasterea_diplomei_de_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Ordin_privind_recunoasterea_diplomei_de_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_de_autoevaluare_IOSUD-UDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_de_autoevaluare_IOSUD-UDJG.pdf
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http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Calendarul_evaluarii_interne_a_SD_IOSUD__
UDJG.pdf 

 Verificarea și validarea rezultatelor obținute în urma procesului de evaluare internă 
este realizată de către Comisiile pentru verificarea și validarea rezultatelor autoevaluării 
IOSUD–UDJG, numite prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Dunărea de 
Jos” din Galați, numărul 64 din data de 19.11.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Comisiile_verificare-
validare_rezultate_autoevaluare_IOSUDUDJG.pdf 

 Rapoartele de evaluare internă a școlilor doctorale sunt publice şi pot fi consultate pe 
pagina web a IOSUD, la adresa: 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale 

Conducerea executivă a IOSUD – UDJG este asigurată de directorul CSUD și cei 4 
directori ai școlilor doctorale componente, după cum urmează: 

 Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU - Director Consiliul pentru Studiile 
Universitare de Doctorat (CSUD), Membru corespondent al Academiei Române 

 Prof. dr. ing. fiz. Luminița MORARU - Director Şcoala Doctorală de Inginerie 
mecanică și industrială 

 Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU - Director Şcoala Doctorală de Științe fundamentale 
și inginerești 

 Prof. dr. habil. Nicoleta IFRIM - Director Școala Doctorală de Științe socio-umane 
 Prof.dr.habil. Dana TUTUNARU – Director Școala Doctorală de Științe Biomedicale 

În acord cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale 
Regulamentului propriu, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG) 
asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale 
(IOSUD-UDJG), în baza următoarelor competenţe decizionale: 

- elaborarea strategiei IOSUD-UDJG;  
- elaborarea Regulamentul studiilor universitare de doctorat;  
- avizarea înfiinţării/desfiinţării şcolilor doctorale şi afilierii conducătorilor de 

doctorat la o școală doctorală din IOSUD-UDJG;  
- formularea propunerilor de repartizare a alocației bugetare și a veniturilor proprii 

din taxe destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat; 
- formularea de propuneri pentru angajarea de cheltuieli privind activitatea de 

doctorat din IOSUD-UGJG;  
- coordonarea parteneriatelor cu alte IOSUD şi instituţii internaţionale; 
- îndeplinirea altor atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.  

La nivelul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), conducerea 
operaţională este realizată de către 1 director, 10 membri și 4 membri onorifici; 

Componența Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG) 

Prenumele și NUMELE Poziția/Date de contact Facultatea 

MC Academician Prof. dr. ing. Eugen-Victor-

Cristian RUSU 

Directorul Consiliului pentru 

studiile universitare de doctorat 

e-mail: eugen.rusu@ugal.ro  

Facultatea de Inginerie 

Prof. dr. Eugenia-Simona ANTOFI Membru 

e-mail: simona.antofi@ugal.ro  

Facultatea de Litere 

Prof. dr. habil. Alina-Mihaela CĂLIN Membru Facultatea de Medicină și Farmacie 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Calendarul_evaluarii_interne_a_SD_IOSUD__UDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Calendarul_evaluarii_interne_a_SD_IOSUD__UDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Comisiile_verificare-validare_rezultate_autoevaluare_IOSUDUDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Comisiile_verificare-validare_rezultate_autoevaluare_IOSUDUDJG.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale
mailto:eugen.rusu@ugal.ro
mailto:simona.antofi@ugal.ro
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Prenumele și NUMELE Poziția/Date de contact Facultatea 

e-mail: alina.calin@ugal.ro  

Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU Membru, Președintele Senatului 

Universității 

e-mail: catalin.fetecau@ugal.ro  

Facultatea de Inginerie 

Prof. dr. habil. Nicoleta IFRIM Membru, Directorul Școlii 

doctorale de Științe socio-umane 

e-mail: nicoleta.ifrim@ugal.ro  

Facultatea de Litere 

Prof. dr. habil. Claudiu MEREUȚĂ Membru 

e-mail: claudiu.mereuta@ugal.ro  

Facultatea de Educație Fizică și 

Sport 

Prof. dr. ing. fiz. Luminița MORARU Membru, Directorul Școlii 

doctorale de Inginerie mecanică și 

industrial 

e-mail: luminita.moraru@ugal.ro  

Facultatea de Științe și Mediu 

Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU Membru, Directorul Școlii 

doctorale de Științe fundamentale 

și Inginerești 

e-mail: gabriela.rapeanu@ugal.ro  

Facultatea Știința și Ingineria 

Alimentelor 

Prof. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU Membru, Prorectorul cu activitatea 

de cercetare, dezvoltare, inovare și 

parteneriatul cu mediul 

economico-social 

e-mail: sstanciu@ugal.ro  

Facultatea Știința și Ingineria 

Alimentelor 

Prof. dr. habil. Dana TUTUNARU Membru, Directorul Școlii 

doctorale de Științe biomedicale 

e-mail: dana.tutunaru@ugal.ro  

Facultatea de Medicină și Farmacie 

Prof. dr. Aurel NECHITA Membru onorific Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați/România 

Prof. dr. ing. Daniel CONDURACHE Membru onorific Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași/România 

DHC – Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați 

Prof. dr. ing. Kostas BELIBASSAKIS Membru onorific Universitatea Națională Tehnică din 

Atena/Grecia 

DHC – Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați 

Prof. dr. ing. Yordan GARBATOV Membru onorific Universitatea din 

Lisabona/Portugalia 

DHC – Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați 

 

2.1. Școala Doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești 

Școala Doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești, desfășoară programe la 
ciclul III de studii universitare, respectiv studii universitare de doctorat, pentru următoarele 
domenii de doctorat:  

Comisia 4 - CNATDCU – CHIMIE, domeniul de studii universitare de doctorat Chimie. 

Comisia 7 - CNATDCU - INGINERIA MATERIALELOR, domeniul de studii universitare de 
doctorat Ingineria materialelor. 

mailto:alina.calin@ugal.ro
mailto:catalin.fetecau@ugal.ro
mailto:nicoleta.ifrim@ugal.ro
mailto:claudiu.mereuta@ugal.ro
mailto:luminita.moraru@ugal.ro
mailto:gabriela.rapeanu@ugal.ro
mailto:sstanciu@ugal.ro
mailto:dana.tutunaru@ugal.ro
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Comisiei 9 - CNATDCU - INGINERIE ELECTRICĂ, domeniul de studii universitare de doctorat 
Inginerie electrică. 

Comisia 14 - CNATDCU - INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE, domeniile de 
studii universitare de doctorat: Ingineria produselor alimentare; Biotehnologii; Inginerie și 
management în agricultură și dezvoltare rurală. 

Comisiei 15 - CNATDCU - CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA 
SISTEMELOR, domeniile de studii universitare de doctorat: Calculatoare și tehnologia 
informației; Ingineria sistemelor. 

Misiunea Școlii Doctorale de Știinţe Fundamentale și Inginerești (SFI) este realizarea 
și dezvoltarea activității de educație doctorală, pe baza unui stagiu de cercetare științifică 
aprofundată în domeniile știintifice acreditate în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, pentru dezvoltarea resursei umane necesare progresului societății. 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-
fundamentale-si-ingineresti 

Obiectivele Școlii Doctorale de Știinţe Fundamentale și Inginerești sunt: 

 Valorificarea resurselor umane și a infrastructurii de cercetare, inovare și dezvoltare  
ale  Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru formarea de noi resurse umane 
înalt  
calificate; 

 Consolidarea domeniilor de studii universitare de doctorat deja acreditate și 
promovarea de direcții noi, în scopul diversificării domeniilor acreditate ținând cont de 
resursele universităţii și de cerințele de dezvoltarea durabilă a societății; 

 Creșterea continuă a impactului științific, economic și social al studiilor și 
rezultatelor stagiilor doctorale/postdoctorale; 

 Stimularea studiilor universitare de doctorat prin dezvoltarea bazei materiale și a 
resurselor umane, precum și prin promovarea interdisciplinarității. 

 

Consiliul Școlii Doctorale de Științe Fundamentale și Inginerești este format din: 

Membrii Consiliului Școlii Doctorale de Științe Fundamentale și Inginerești 

Prenumele și NUMELE Poziția 

Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU 
Director - Școala Doctorală de Știinţe 

Fundamentale și Inginerești 

Prof. dr. ing. Constantin APETREI Membru 

Prof. dr. chim. Geta CÂRÂC Membru 

Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU Membru 

Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU Membru 

Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU Membru 

Student drd. ing. Nina-Nicoleta CONDURACHE 

(LAZĂR) 
Membru 

 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-/
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-/
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Coordonatorii domeniilor de doctorat din cadrul SD SFI sunt: 

 

Prenumele și numele 
Domeniul de studii universitare 

de doctorat 
Facultate 

Prof. dr. chim. habil. 
Rodica DINICĂ 
Mihaela DINICĂ 

Chimie Știinţe și Mediu 

Prof. dr. chim. 
Geta CÂRÂC 

Ingineria Materialelor Inginerie 

Prof. dr. ing. habil. 
Marian BARBU 

Ingineria sistemelor 
Automatică, Calculatoare, Inginerie 
Electrică și Electronică. 

Prof. dr. ing. habil. 
Marian GĂICEANU 

Inginerie electrică 
Automatică, Calculatoare, Inginerie 
Electrică și Electronică 

Prof. dr. ing. Luminița 
DUMITRIU 

Calculatoare şi Tehnologia 
informației 

Automatică, Calculatoare, Inginerie 
Electrică și Electronică 

Prof. dr. ing. habil. 
Petronela NECHITA 

Biotehnologie 
Ingineria produselor alimentare 

Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius 
STANCIU 

Inginerie și management în 
agricultură și dezvoltare rurală 

Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

 

 În cadrul Școlii Doctorale de Științe fundamentale și inginerești, activează 36 de 
conducători de doctorat, titulari și asociați (http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-
conducatori-de-doctorat), în domeniile: 

1. Ingineria produselor alimentare – 9 conducători de doctorat afiliați, toți titulari ai 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

2. Biotehnologii – 4 conducători de doctorat afiliați, toți titulari ai Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați; 

3. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală – 4 conducători de 
doctorat afiliați, titulari ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 

4. Inginerie electrică – 3 conducători de doctorat afiliați, 1 titular ai Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați, 1 titutar al Universității Maritime Constanța, și 1 titular al 
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

5. Calculatoare și tehnologia informației – 3 conducători de doctorat afiliați, din care 2 
titulari al Universității „Dunărea de Jos” din Galați și 1 titular al Universității „Vasile 
Alecsandri” din Bacău; 

6. Ingineria sistemelor, 5 conducători de doctorat afiliați, din care 4 titulari al 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați și 1 titular al Universității „Valahia” din 
Târgoviște; 

7. Ingineria materialelor - 5 conducători de doctorat afiliați, titulari ai Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați; 

8. Chimie - 3 conducători de doctorat afiliați, dintre care 2 titulari ai Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați și 1 titular la Universitatea din Grenoble, Franța; 

 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat
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Situația doctoranzilor SD-SFI înmatriculați la finalul anului 2021  
și a conducătorilor de doctorat 

 
Domenii 

doctorat 

Total 

doctoranzi 

Total 

doctoranzi 

în stagiu 

Total 

doctoranzi 

în perioada 

de 

prelungire 

Total 

doctoranzi 

în 

perioada 

de grație 

Total 

doctoranzi 

în 

întrerupere 

Total 

conducători 

de doctorat 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

16 12 3 1 - 9 

Biotehnologii 10 8 1 - 1 4 

Inginerie și 

management 

în agricultură 

și dezvoltare 

rurală 

23 18 4 1 - 4 

Inginerie 

electrică 
11 6 4 1 - 3 

Calculatoare și 

tehnologia 

informației 

8 3 2 3 - 3 

Ingineria 

sistemelor 
13 10 3 - - 5 

Ingineria 

materialelor 
14 7 3 2 2 5 

Chimie 10 5 3 2 - 3 

 
 

3.  STANDARDE ŞI INDICATORI ARACIS 

Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare a avut un puternic trend 
ascendent. Această evoluție a fost susținută, în principal, prin participarea conducătorilor de 
doctorat din cadrul SD-SFI la un număr important de granturi de cercetare/dezvoltare 
instituţională/resurse umane atât naţionale, cât şi internaţionale. 

Acest lucru dovedeşte abilitatea conducătorilor de doctorat de a atrage resurse 
financiare suplimentare prin intermediul granturilor, care duce la creşterea activităților de 
cercetare și/sau dezvoltare profesională a doctoranzilor. 

Proporția studenților doctoranzi înmatriculați la finalul anului 2021, care beneficiază 
pentru minimum șase luni și de alte surse de finanțare decât finanțarea guvernamentală, prin 
burse acordate de persoane fizice sau juridice sau sunt susținuți financiar prin granturi de 
cercetare sau de dezvoltare instituțională / resurse umane, nu este mai mică de 10%. 
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IOSUD – UDJG are în implementare doua proiecte cofinanțate din Fondul Social 
European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, care asigură alte 
surse de finanțare decât finanțarea guvernamentală, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, 
Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare 
pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de 
educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de 
învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Apel de proiecte 
POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” 

Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități 
de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI. Proiect: Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de 
burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 
antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC Cod Proiect: 
SMIS 123847, POCU/380/6/13 http://www.antreprenordoc.ugal.ro/index.php/ro/; Proiect: 
Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat - 
Be Antreprenor! Cod Proiect: SMIS 124539, POCU/380/6/13 - 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/proiect-be-antreprenor. 

Ambele proiecte asigură și derularea programului instituțional de pregătire 
postdoctorală IOSUD Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Excelența academică și valori 
antreprenoriale în cercetarea postdoctorală (EAVAP) - 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulament-program-postdoctoral. Proiectul 
ANTREPRENORDOC se adresează tuturor domeniilor de studii din cadrul IOSUD – UDJG. 
Proiectul Be Antreprenor! este dedicat specific domeniilor Inginerie Mecanică și Inginerie 
Industrială din cadru SDIMI. 

Cel puțin 5% din totalul sumelor aferente granturilor doctorale obținute de 
universitate prin contract instituțional și taxelor de școlarizare încasate de la studenții 
doctoranzi de la forma de învățământ cu taxă se utilizează pentru a deconta cheltuielile de 
formare profesională ale doctoranzilor (participarea la conferințe, școli de vară, cursuri, stagii 
în străinătate, publicare de articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc.). 

Sumele decontate studenților doctoranzi SD-SFI pentru cheltuielile de formare 
profesională și sumele aferente granturilor doctorale obținute de universitate prin contract 
instituțional și taxele de școlarizare încasate de la studenții doctoranzi de la forma de 
învățământ cu taxă pentru perioada evalută, reprezintă un procent mai mare de 5% din 
totalul sumelor încasate de universitate. 

 

4.  INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

Școala Doctorală de Știinţe Fundamentale și Inginerești îşi desfăşoară activitatea 
prin centrele de cercetare şi laboratoarele care aparţin Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi şi de care aparţin conducătorii de doctorat din domeniile respective. IOSUD - UDJG și 
respectiv Școala Doctorală de Știinţe Fundamentale și Inginerești dețin o infrastructură de 
cercetare care susține foarte bine derularea activităților specifice studiilor universitare de 
doctorat. 

Unităţi de cercetare specifice SD-SFI 

http://www.antreprenordoc.ugal.ro/index.php/ro/
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulament-program-postdoctoral
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Spațiile și dotarea materială a IOSUD respectiv a Școlii Doctorale de Știinţe 
Fundamentale și Inginerești, permit realizarea activităților de cercetare, în domeniul evaluat, 
în acord cu misiunea și obiectivele asumate (calculatoare, software specific, aparatură, 
echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de date internaționale etc.). 

Infrastructura de cercetare și oferta de servicii de cercetare sunt prezentate 
public prin intermediul unei platforme de profil. 

http://www.ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/oferta-analize-expertize-
consultanta 

Studenţii doctoranzi au acces la toate unităţile de cercetare și laboratoarele din 
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi. 

Lista câtorva unităţi de cercetare pe facultăţi şi linkurile la paginile web unde sunt 
prezentate centrele de cercetare respective este următoarea:  

1. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, 
care prin conducătorii de doctorat desfăşoară activitate de cercetare în domeniile: 
Inginerie electrică, Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor are trei 
unităţi de cercetare: 

(1). Sisteme integrate de conversie a energiei și conducere avansată a proceselor 
complexe – SICECAPC,  

Director: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu 

https://erris.gov.ro/Integrated-Energy-Conversion  
www.cciea.ugal.ro 

(2). Sisteme inteligente şi tehnologia informaţiei – SITI 

Director: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu 

www.cs.ugal.ro 

(3). Sisteme de conducere automata a proceselor - SCAP 

www.scap.ugal.ro 

Director: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman 

2. Facultatea de Inginerie care prin conducătorii de doctorat afiliaţi Şcolii Doctorale 
de Ştiinţe Fundamentale şi Inginereşti, desfăşoară activitate de cercetare în domeniul 
Ingineria materialelor deţine trei unităţi de cercetare, astfel: 

(1) Centrul de Competenţe Interfeţe - Tribocoroziune și Sisteme electrochimice (CC-
ITES) 

Director: Prof. dr. Lidia Benea 

http://www.cc-ites.ugal.ro 

https://erris.gov.ro/COMPETENCES-CENTER-INTERFACE 

(2) Centrul de nanostructuri și materiale funcţionale (CNMF). 

Director: Prof. dr. Viorica Muşat 

http://www.cnmf.ugal.ro 

https://erris.gov.ro/CNMF 

(3) Centrul de cercetare Calitatea Materialelor și a Mediului (CMM). 

http://www.ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/oferta-analize-expertize-consultanta
http://www.ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/oferta-analize-expertize-consultanta
https://erris.gov.ro/Integrated-Energy-Conversion
http://www.cciea.ugal.ro/
http://www.cs.ugal.ro/
http://www.scap.ugal.ro/
http://www.cc-ites.ugal.ro/
https://erris.gov.ro/competences-center-interface/
http://www.cnmf.ugal.ro/
https://erris.gov.ro/cnmf/


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. 

13/18 

Director: Prof. dr. ing. Tamara Radu. 

http://www.imsi.ugal.ro/ CMM/index.html  
https://erris.gov.ro/CMM 

3. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, prin conducătorii afiliaţi 
Şcolii Doctorale de Ştiinţe Fundamentale şi Inginereşti, desfăşoară activitate de cercetare în 
domeniile Biotehnologii, Ingineria produselor alimentare şi Inginerie și management în 
agricultură și dezvoltare rurală deţine o platformă mare de cercetare: 

(1) Centrul integrat de cercetare, expertiză şi transfer tehnologic în industria 
alimentară, Platforma Bioaliment -TehnIA 

Director: Prof. dr. ing. Iuliana Aprodu. 

http://www.bioaliment.ugal.ro/ 

https://erris.gov.ro/FOOD-BIOTECHNOLOG 

(2) Centrul Roman pentru modelarea sistemelor recirculante de acvacultura (MORAS) 

Director: Prof. dr. ing. Cristea Victor. 

http://moras.ugal.ro/ 

http://erris.gov.ro/ROMANIAN-CENTERFOR-MODELLIN 

4. Facultatea de Ştiinţe şi Mediu prin conducătorii de doctorat afiliaţi Şcolii 
Doctorale de Ştiinţe Fundamentale şi Inginereşti, desfăşoară activitate de cercetare în 
domeniul Chimie, deţine unitatea de cercetare: 

(1) Centrul european de excelenţă pe probleme de mediu (ECEE). 

Director: Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU 

http://www.ecee.ugal.ro 

http://erris.gov.ro/European-Centre-of-Excellenc-1 

5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin conducătorii de doctorat afiliaţi 
IOSUD UDJG, desfășoară activități de inovare și transfer tehnologic către mediul de afaceri 
și instituțiile publice partenere prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic CTT 
UGAL (www.dfctt.ugal.ro), afiliat Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic 
din România  
(ReNITT), aflată sub egida Ministerului Cercetării și Inovării, membră a Romanian 
Association for Technology Transfer and Innovation (ARoTT). 

(1) Centrului de Transfer Tehnologic CTT UGAL 

Director: Prof. dr. ing. dr. ec. Stanciu Silvius. 

www.dfctt.ugal.ro 

 

5. CALITATEA RESURSEI UMANE 

Conducătorii de doctorat 

Toti cei 36 de conducătorii de doctorat afiliați Școlii Doctorale de Științe Fundamentale 
și Inginerești îndeplinesc criteriile specifice CNATDCU, în vigoare 

(http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat). 

http://www.imsi.ugal.ro/
https://erris.gov.ro/cmm/
http://www.bioaliment.ugal.ro/
http://www.bioaliment.ugal.ro/
https://erris.gov.ro/FOOD-BIOTECHNOLOG
http://moras.ugal.ro/
http://erris.gov.ro/ROMANIAN-CENTERFOR-MODELLIN
http://www.ecee.ugal.ro/
http://erris.gov.ro/european-centre-of-excellenc-1/
http://www.dfctt.ugal.ro/
http://www.dfctt.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat
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La nivelul școlii doctorale există personal calificat cu experiența necesară pentru 
derularea programului de studii doctorale.  

În cadrul fiecărui domeniu de doctorat își desfășoară activitatea minimum trei 
conducători de doctorat (calitate obținută conform legii) și cel puțin 50% dintre aceștia (dar 
nu mai puțin de trei) îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în vigoare la 
momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare.  

Vizibilitatea internaţională a conducătorilor de doctorat din domeniile SD-SFI este 
dovedită prin lucrările ştiinţifice publicate în reviste internaţionale cotate sau indexate în 
Web of Science sau în alte baze de date de prestigiu, prin prezenţa acestora în comitetele 
ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale, precum şi prin prezenţa în colectivele editoriale 
ale unor reviste internaţionale de specialitate. 

 

6. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

Doctoranzii 

În acord cu O.M. 3392/2017 
(https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf) privind acordarea 
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul 
superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați asigură 
implementarea unor măsuri de susţinere a performanţei academice, respectiv a unor măsuri 
privind facilitarea accesului la servicii educaţionale pentru candidaţii proveniţi din medii 
socioeconomice defavorizate şi asigurarea unui climat de echitate în procesul educațional 
academic, prin burse şi alte forme de sprijin material oferite studenţilor săi.  

În intervalul 2019-2021, la nivel instituțional, în cadrul grupului-țintă al proiectului 
POCU: Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru 
asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale 
ale doctoranzilor și postdoctoranzilor, Cod MySMIS *123847 (Acronim – 
ANTREPRENORDOC), au fost selectați, în calitate de membrii ai grupului țintă, mai mulți 
doctoranzi /absolvenți ai SD SFI.  

Numărul de studenți-doctoranzi români înmatriculați la data de 1 octombrie 2021 

Domenii doctorat 2021 

 Buget  Taxă  

Ingineria produselor alimentare 4 2 

Biotehnologii 2 - 
Inginerie și management în agricultură și 
dezvoltare rurală 

6 - 

Inginerie electrică 1 1 
Calculatoare și tehnologia informației 1 - 

Ingineria sistemelor 3 1 

Ingineria materialelor 1 - 

Chimie 1 - 

 

Numărul de studenți-doctoranzi străini (de origine etnică română și state terțe) 
înmatriculați la data de 1 octombrie 2021 

 Domenii doctorat 2021 
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf
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 Buget  Taxă  

Ingineria produselor alimentare - - 

Biotehnologii - - 
Inginerie și management în 
agricultură și dezvoltare rurală 

3 - 

Inginerie electrică - - 
Calculatoare și tehnologia 
informației 

- - 

Ingineria sistemelor - - 
Ingineria materialelor - - 

Chimie - - 

 

Numărul de studenți-doctoranzi raportați la finanțare la data de 1 octombrie 2021 

Domenii doctorat 2021 
 

 Buget  Taxă  

Ingineria produselor alimentare 11 - 

Biotehnologii 9 - 

Inginerie și management în agricultură și 
dezvoltare rurală 

17 - 

Inginerie electrică 3 - 

Calculatoare și tehnologia informației 2 - 

Ingineria sistemelor 9 - 
Ingineria materialelor 8 - 

Chimie 5 - 

 

Numărul de teze de doctorat susținute în anul 2021 

Domenii doctorat 2021 
 

 Buget  Taxă  

Ingineria produselor alimentare 3 - 

Biotehnologii 2 - 

Inginerie și management în agricultură și 
dezvoltare rurală 

5 - 

Inginerie electrică - - 

Calculatoare și tehnologia informației 1 - 

Ingineria sistemelor 1 - 

Ingineria materialelor - - 

Chimie 2 - 

 

Numărul titlurilor de doctor obținute în anul 2021 

Domenii doctorat 2021 

Ingineria produselor alimentare 2 

Biotehnologii 2 

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare 
rurală 

5 

Inginerie electrică - 

Calculatoare și tehnologia informației - 
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Numărul cadre didactice abilitate în anul 2021 

 

Programul de studii universitare de doctorat 

 Școala Doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești pune la dispoziţia studenţilor-
doctoranzi un Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, alcătuit din 
activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri și seminare 
(https://www.ugal.ro/files/doctorat/scoala%20doctorala/2021/SDSFI_2020-
2021_Plan_invatamant-201209.pdf ). 

Conform Regulamentului IOSUD și legislației naționale (Capitolul VII. Conţinutul şi 
finalizarea programelor de studii universitare de doctorat - 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-
universitare-de-doctorat), precum și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul școlilor doctorale din IOSUD-
UDJG - http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf, 
oportunitatea organizării acestui program de pregătire universitară avansată, precum şi 
structura şi conţinutul acestuia sunt stabilite de către Școala doctorală, pe baza propunerilor 
conducătorilor de doctorat, asigurându-se  accesul liber şi neîngrădit la programul de 
pregătire avansată tuturor studenţilor săi doctoranzi, sau celor din cadrul altor şcoli 
doctorale. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu afectează în mod 
negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare 
ştiinţifică şi este relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde frecventarea 
cursurilor generale și a maxim altor 2 discipline ale domeniului sau şcolii doctorale sau alte 
forme de pregătire propuse de către conducătorul de doctorat. 

Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare sau parcurgerea unor 
stagii anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară 
sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, sunt 
recunoscute ca echivalente cu cele din programul de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de Consiliul 
Școlii Doctorale. 

Ingineria sistemelor - 

Ingineria materialelor - 

Chimie 1 

Domenii doctorat 2021 

Ingineria produselor alimentare - 

Biotehnologii - 

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare 
rurală 

- 

Inginerie electrică - 

Calculatoare și tehnologia informației 1 

Ingineria sistemelor - 

Ingineria materialelor - 

Chimie - 

https://www.ugal.ro/files/doctorat/scoala%20doctorala/2021/SDSFI_2020-2021_Plan_invatamant-201209.pdf
https://www.ugal.ro/files/doctorat/scoala%20doctorala/2021/SDSFI_2020-2021_Plan_invatamant-201209.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf
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Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program, care 
trebuie urmate de către studentul-doctorand, sunt stabilite de către conducătorul de doctorat 
al acestuia. În egală măsură, studentul-doctorand poate opta, în mod independent, pentru 
parcurgerea altor cursuri (decât cele din programul individual de pregătire) puse la dispoziţie 
de SD SFI sau de către alte şcoli doctorale. Durata cumulată a programului de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate nu depășește 3 luni.  

Programul de studii universitare de doctorat al Școlii Doctorale de de Științe 
Fundamentale și Inginerești asigură formarea de competenţe profesionale (de conţinut, 
cognitive şi de cercetare) în domeniile de specialitate aferente şcolii, precum şi a unor 
competenţe transversale.  

Competenţele profesionale asigurate prin structura și conținutul Programului de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate sunt specifice fiecărui domeniu de cercetare 
doctorală al Școlii Doctorale de de Științe Fundamentale și Inginerești. În egală măsură, 
Programul de pregătire avansată oferit asigură formarea competențelor transversale definite 
în Codul studiilor universitare de doctorat. Programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate respectă indicatorul care prevede includerea a minimum trei discipline 
relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, dintre care cel puțin o 
disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării. 

În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-
doctorand participă la activitățile de la 3 discipline obligatorii: Engleză pentru scopuri 
științifice și inginerești, Redactare academică pentru domeniile științelor tehnice și 
managementul proiectelor de cercetare, Etica cercetării științifice și integritate academică. 
Doctorandul poate alege, urmând sugestiile conducătorului de doctorat, dintre disciplinele 
opționale puse la dispoziție. 

Deasemenea, studentul-doctorand poate alege dintre disciplinele oferite de altă școală 
doctorală din UDJG, dar toate trebuie să fie oferite în același semestru al anului universitar. 
Fiecare disciplină urmată de studentul-doctorand este creditată cu un număr de credite. 
Studentul-doctorand trebuie să acumuleze 30 credite din această activitate. Pentru fiecare 
disciplină frecventată în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate, studentul-doctorand primește câte un certificat.  

Fișa disciplinei aferente fiecarei discipline din planul de învațamânt al programului de 
pregatire bazat pe studii universitare avansate detaliază competențele, deprinderile și 
atitudinile pe care studenții-doctoranzi le vor dobândi dupa parcurgerea fiecarei discipline. 
Toate disciplinele din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
sunt susținute de cadre didactice cu titlul de profesor care au calitatea de conducător de 
doctorat. Fișele disciplinelor sunt vizibile pe pagina web a SD-SFI 
(https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-
fundamentale-si-ingineresti/fisa-disciplinei-sd-sfi). Cursurile și seminarele/laboratoarele se 
desfășoară conform Orarului afișat pe pagina web a SD-SFI 
(https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-
fundamentale-si-ingineresti/orar-sd-sfi), doctoranzii având la dispoziție și un orar de 
consultații, în cadrul căruia conducătorii de doctorat și membrii comisiei de îndrumare 
dirijează parcursul științific al acestora. 

Cercetarea este valorificată corespunzator de către studenții doctoranzi prin 
prezentări la conferințe științifice, publicații științifice, prin transfer tehnologic, 
patente, produse, comenzi de servicii. 

https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-ingineresti/fisa-disciplinei-sd-sfi
https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-ingineresti/fisa-disciplinei-sd-sfi
https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-ingineresti/orar-sd-sfi
https://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-ingineresti/orar-sd-sfi


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. 

18/18 

Fiecare doctorand care a obținut titlul de doctor în domeniile de studii universitare de 
doctorat în cadrul SD-SFI și a cărui titlu a fost validat de către CNATDCU, în ultimii cinci, a 
realizat cel puțin un articol sau altă contribuție relevantă. 

Procedură de evaluare și de monitorizare internă a evoluției școlii doctorale 

Evaluarea activităţii studenţilor doctoranzi este orientată către următoarele aspecte: 
rezultatele activităţii de cercetare derulate în cadrul programului de studii doctorale 
(rezultate cuantificate prin publicaţii, participarea la conferinţe, brevete, cărţi/capitole ş.a.), 
calitatea rezultatelor obţinute de studenţii doctoranzi (indexarea publicaţiilor în baze de date 
internaţionale relevante pentru domeniul respectiv, citări, premii ş.a.); evaluarea progresului 
studenţilor doctoranzi în dobândirea competenţelor profesionale și transversale şi respectiv 
în dezvoltarea abilităţilor de a genera cunoaștere; capacitatea de înţelegere şi aplicare a 
principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice. 

Procedurile de evaluare internă a conducătorilor de doctorat vizează calitatea 
rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi în coordonarea 
studenţilor doctoranzi (articole, cărţi/capitole, brevete ş.a.), precum alţi indicatori de 
cuantificare a activităţii conducătorilor de doctorat şi respectiv studenţilor doctoranzi 
coordonaţi (ex. participarea la realizarea de proiecte și granturi de cercetare, contracte de 
cercetare și asistență tehnică finanțate de agenți economici, apartenenţa la organizaţii 
ştiinţifice şi profesionale). 

Anual se realizeaza activitatea de evaluare a activității studentilor doctoranzi prin 
cuantificarea holistică a activității, stabilirea numărului de credite ECTS acumulate, 
realizarea/determinarea gradului de realizare a planului de cercetare stiințifică propus, 
stabilirea și comunicarea de măsuri corective (dacă se impun). Comunicarea rezultatelor se 
face catre studentul doctorand și conducătorul de doctorat prin email. 

 Rezumatele rezultatelor cercetării doctoranzilor și postdoctoranzilor sunt afișate pe 
paginile web ale conferințelor. Un exemplu este pagina web a Conferinței Școlii Doctorale din 
UDJG, organizată anual, e.g. http://www.cssd-udjg.ugal.ro/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


