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Ordinea de zi 

 

Votul prin corespondență lansat în data de 21 noiembrie 2022,  

cu termen 24 noiembrie 2022, ora 12.00 

 

1. Înființarea programului de studii universitare de masterat E-guvernare și digitalizare în 

administrația publică, domeniul de masterat Științe administrative, învățământ cu frecvență, în 

cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat 

cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 151 din 15 noiembrie 2022. 

2.  Planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat E-guvernare și 

digitalizare în administrația publică, domeniul de masterat Științe administrative, învățământ cu 

frecvență, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, cu avizul pozitiv al Biroului 

Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 151 din 15 noiembrie 

2022. Comisia Didactică și de calitate a Senatului universitar a analizat și a dat aviz pozitiv. 

3. Transmiterea către ANC a documentației programului de studii universitare de masterat 

E-guvernare și digitalizare în administrația publică, domeniul de masterat Științe administrative, 

învățământ cu frecvență, în vederea înscrierii calificării în RNCIS, cu avizul pozitiv al Biroului 

Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 151 din 15 noiembrie 

2022.  

4. Solicitarea ca studenții ucraineni (an pregătitor, licență, masterat, doctorat), care depun 

cerere motivată privind imposibilitatea deplasării din Ucraina la Galați, să efectueze on-line 

activitățile didactice, pe platforma Microsoft Teams, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat 

cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 151 din 15 noiembrie 2022. 

5. Criteriile specifice privind ocuparea posturilor vacante de asistent și lector, perioadă 

determinată și perioadă nedeterminată, din cadrul Facultății de Arte, pentru semestrul al II-lea al 

anului universitar 2022-2023, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat cu avizul Consiliului de 

administrație, conform HCA nr. 151 din 15 noiembrie 2022, după cum urmează: 

Asistent, perioadă determinată și perioadă nedeterminată: 

- Să aibă calitatea de doctorand în domeniu sau într-un domeniu conex; 

- Să aibă experiență scenică de minimum un an sau de cercetare în domeniul postului. 
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Lector, perioadă determinată și perioadă nedeterminată: 

- Să dețină diploma de doctor în domeniu sau într-un domeniu conex; 

- Să aibă experiență scenică de minimum 3 ani sau de cercetare în domeniul postului; 

- Să aibă experiență didactică de specialitate. 

 

 

Președintele Senatului  

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU 

Întocmit  

Angela Ribinciuc  


