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Ordinea de zi 

 

Votul prin corespondență lansat în data de 11 martie 2022,  

cu termen 16 martie 2022, ora 14.00 

 

 

1. Calendarul desfășurării concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în 

anul universitar 2022-2023, avizat de Consiliul de administrație prin HCA nr. 25/28.2.2022. Comisia 

didactică și de calitate a Senatului a analizat și a avizat pozitiv. (Anexa 1) 

 

2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de 

doctorat în anul 2022, avizată de Consiliul de administrație prin HCA nr. 25/28.2.2022. Comisia 

didactică și de calitate a Senatului a analizat și a avizat pozitiv. (Anexa 2) 

 

3. Procedura privind conflictele de interese și soluționarea acestora, având în vedere avizul 

pozitiv al Biroului Juridic, avizată de Consiliul de administrație prin HCA nr. 26/3.3.2022. Comisia 

juridică și de etică a Senatului a analizat și a avizat pozitiv.  (Anexa 3) 

 

4. Se avizează Procedura privind incompatibilitățile și soluționarea acestora, având în vedere 

avizul pozitiv al Biroului Juridic, avizată de Consiliul de administrație prin HCA nr. 26/3.3.2022.Comisia 

juridică și de etică a Senatului a analizat și a avizat pozitiv. (Anexa 4) 

 

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

cu avizul pozitiv al Biroului Juridic și al Consiliului de administrație prin HCA nr. 26/3.3.2022. Comisia 

didactică și de calitate a Senatului a analizat și a avizat pozitiv.  (Anexa 5) 

 

6. Înființarea programului de studii universitare de masterat Inginerie și management în 

alimentație publică și agroturism (la Buzău), în domeniul de masterat Inginerie și management în 

agricultură și dezvoltare rurală, învățământ cu frecvență, la Facultatea de Știința și Ingineria 

Alimentelor, avizată de Consiliul de administrație prin HCA nr. 28/7.3.2022. 

 

7. Planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Inginerie și 

management în alimentație publică și agroturism (la Buzău), în domeniul de masterat Inginerie și 

management în agricultură și dezvoltare rurală, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Știința și 

Ingineria Alimentelor, valabil începând cu anul universitar 2022-2023, avizat de Consiliul de 

administrație prin HCA nr. 28/7.3.2022. Comisia didactică și de calitate a Senatului a analizat și a avizat 

pozitiv. 

 

8. Transmiterea către Autoritatea Națională pentru Calificări a documentației programului de 

studii universitare de masterat Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (la Buzău), 

domeniul de masterat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, din cadrul Facultății de 

Știința și Ingineria Alimentelor, în vederea înscrierii calificărilor în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior – RNCIS, avizată de Consiliul de administrație prin HCA nr. 28/7.3.2022 



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. 

2/2 

 

 

 9. Solicitările de întrerupere a studiilor doctorale pentru 12 luni (1.3.2022 – 28.2.2023) formulate 

conform Adresei CSUD nr. 7469/10.3.2022, de studenții doctoranzi: 

 - Alexandru S. Andrada – Gabriela, anul III, cu frecvență, buget cu bursă; 

 - Toth B. Constantin – Silviu, anul III, cu frecvență redusă, buget fără bursă. 

 

 

 

Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU  

Întocmit  

     Iuliana Nechita 


