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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 

Nr. 1 din data de 08 / 01 / 2021  

 
Conform: 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea 

Decanului 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie, 

 

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de 08 / 01 / 2021 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, desfăşurarea sesiunii de iarnă, perioada 16 

ianuarie - 7 februarie 2021, în varianta ONLINE, prin intermediul platformei TEAMS. 
 

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, domeniile/programele de studii, criteriile de 

admitere 2021 pentru ciclul de studii universitare de licenţă, conform Anexei 1. 

 

Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, domeniile/programele de studii, criteriile de 

admitere 2021 pentru ciclul de studii universitare de masterat, conform Anexei 1. 

 

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea art. 3.12 din Metodologia de 

desfăşurarea a concursului de admitere 2021, conform Anexei 1. 

 

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, închiderea programului de studii 

universitare de licenţă Ingineria Securităţii în Industrie, domeniul de licenţă Inginerie Industrială. 

 

 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 
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Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Inginerie nr. 1 din 08.01.2021 

           Decan, prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 

 

  

 

 

ADMITERE 2021 
Criterii - Domenii de studii - Programe de studii 

 

 

 

1. Criterii de admitere pentru studii universitare de licenţă: 

 Concursul are loc pe bază de dosar, nota de admitere fiind media de bacalaureat. 

 

Programe de studii universitare de LICENŢĂ 

Domeniul Programul de studii 

Inginerie mecanică 
Inginerie mecanică 

Sisteme şi echipamente termice 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 

Ingineria mediului 
Amenajări hidrotehnice şi protecţia mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie 

Inginerie şi management Inginerie economică industrială 

Ingineria materialelor 
Informatică aplicată în ingineria materialelor  

Ştiinţa materialelor 

Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală 

 

2. Criterii de admitere la studii universitare de masterat: 

 Media finală de admitere se calculează din: 

 50 % media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă; 

 50 % media generală aritmetică de promovare a studiilor. 

Concursul este comun pentru toate programele de studii, repartizarea fiind realizată după media 

finală şi opţiuni. 

 

Programe de studii universitare de MASTERAT 

Domeniul Programul de studii 

Inginerie mecanică 
Modelare şi simulare în inginerie mecanică  

Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului 

Inginerie industrială 
Proiectare şi simulare în ingineria sudării  

Managementul calităţii în inginerie industrială 

Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă 

Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative 
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3. Propuneri de modificarea a Metodologiei desfăşurării concursului de admitere 

 

Propunere modificare 1: 

 

Art. 3.12. are în prezent următorul conţinut: 

Candidaţii la admiterea din 2020, absolvenţi ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, care se 

înscriu la al doilea program de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, 

beneficiază de o reducere de 50% din taxa de şcolarizare pentru primul an de studii şi în limita a 

maximum 10% din numărul candidaţilor admişi pe facultate. 

 

Se propune următoarea formă modificată: 

 

Art. 3.12. Candidaţii la admiterea din 2021, absolvenţi ai Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, 

care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu 

frecvenţă, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de şcolarizare pentru fiecare an de studiu, în 

limita a maximum 10% din numărul candidaţilor admişi pe facultate. 

 

 

 


