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 Documentul de referinţă 1 

 

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE A CALITĂŢII al ARACIS 

PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ACADEMICE  

din  

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATĂ 

  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați cu sediul social în   Galaţi, str. Domnească, nr. 47, 

cod 800008 , denumită în continuare și UDJG sau Universitatea este o instituţie de învăţământ 

superior de stat. 

2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a participat la procese de evaluare instituţională în 

anii 2008 (calificativ acordat Grad de încredere ridicat) și 2013 (calificativ acordat Grad de 

încredere ridicat).  

3. Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă, 

standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă susmenţionate, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi 

completările ulterioare 

4. Principalele obiective ale evaluării externe a calităţii educaţiei la  Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați  au fost următoarele:   

a. verificarea conformității informațiilor și a datelor prezentate de instituția vizitată în Raportul 

de evaluare internă (autoevaluare), precum și a celor prezentate în anexele la raport;  

b. verificarea conformității cadrului juridic de organizare și funcționare a instituției;  

c. evaluarea, din punct de vedere cantitativ și calitativ a personalului didactic și a tuturor 

aspectelor legate de activitatea acestuia;  

d. evaluarea existenței unor regulamente specifice pentru toate tipurile de activități, a 

procedurilor și a modului de aplicare a acestora;  

e. evaluarea capacității instituționale, așa cum a fost ea descrisă în Raportul de Evaluare 

Internă și argumentată prin anexele la raport, precum și prin constatări la fața locului în 

ceea ce privește baza materială, existența tuturor structurilor funcționale (management 

academic și administrativ etc.);  

f. verificarea modului de aplicare a reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea 

profesională a studenților, de la admiterea în universitate și până la absolvirea cursurilor, 

utilizarea sistemului de credite transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului 

necesar desfășurării activităților de cercetare specifice pentru programele de studii din 

ciclurile II și III etc.;  

g. evaluarea eficacității educaționale prin verificarea satisfacerii standardelor de performanță 

referitoare la conținutul programelor de studii, rezultatele învățării, realizarea de activități 

științifice, valorificarea cercetării științifice, asigurarea resurselor învățării etc.;  

h. evaluarea modului de implementare a managementului calității sub toate aspectele și 

pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul misiunii instituției vizitate;  
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i. evaluarea modului în care se aplică codul de etică și integritate academică și a modului în 

care se asigură un climat academic și științific real;  

j. evaluarea nivelului de transparență a informației publice în legătură cu activitățile specifice, 

care se efectuează în cadrul UDJG.  

5. În conformitate cu protocolul încheiat cu UDJG în data de 05.07.2018, în cadrul evaluării au fost 

cuprinse, pe lângă obiectivele urmărite la nivel instituţional, şi 14 programe de studii 

universitare de licență acreditate  la forma de învățământ cu frecvență și un domeniu de 

masterat : 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Domeniul de 

licenţă/masterat 
Specializarea 

Forma 
de 

învătă-
mânt 

Nr. de 

credite 

1.  Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de 

maşini 
IF 240 

2.  
Facultatea de Automatică, 

Calculatoare, Inginerie 

Electrică şi Electronică 

Calculatoare și 
tehnologia 
informației 

Calculatoare IF 240 

3.  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 

aplicată 
IF 240 

4.  
Facultatea de Inginerie şi 

Agronomie din Brăila 

Inginerie mecanică 
Ingineria şi managementul 
resurselor tehnologice în 
construcţii 

IF 240 

5.  Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru 
construcţii 

IF 240 

6.  Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Alimentelor 

Ingineria produselor 

alimentare 

Ingineria produselor 

alimentare 
IF 240 

7.  
Facultatea de Medicină şi 

Farmacie 

Sănătate Farmacie 
IF 300 

8.  Sănătate Medicină 
IF 360 

9.  Facultatea de Istorie, Filosofie 

şi Teologie 
Filozofie Filosofie  IF 180 

10.  

Facultatea de Arte 

Teatru şi artele 

spectacolului 
Artele spectacolului 
(actorie) 

IF 180 

11.  Arte vizuale Artă sacră (vizită schimbare 
calificativ după autorizare) 

IF 180 

12.  Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 
Finanţe Finanţe şi bănci IF 180 

13.  Facultatea de Științe Juridice, 

Sociale și Politice 
Ştiinţe administrative Administraţie publică IF 180 

14.  Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport 
Educaţie fizică şi 
sport 

Educaţie fizică şi sportivă IF 180 

 

Domeniul   Arhitectură navală  

15. Programe de studii universitare de 
masterat  aferente domeniului evaluat 

Locație Limbă de 
predare 

Formă de 

învățământ 

Nr. 

credite 

Tip 
masterat 
(C/ P/ D) 

Avizul ARACIS/ 
capacitate de 

școlarizare 

 Arhitectură navală   
(în limba engleză)   
(Naval Arhitecture) 

Galați Engleză  IF 120     c 60 
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6. Comisia de experţi evaluatori care a efectuat vizita în perioada 12–14.12.2018 a avut 

următoarea componenţă:  

Componența comisiei de evaluare externă instituțională a UDJG, a fost următoarea: 

• Prof. univ. dr. Ioan LASCĂR  (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din 

Bucureşti) - Director de Misiune; 

• Prof. univ. dr. Răzvan Liviu NISTOR (Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca) - 

Coordonator Echipă Experți Evaluatori; 

• Prof. univ. dr. Călin Ioan ROȘCA (Universitatea „Transilvania” din Brașov) - Expert Comisie 

Instituțională; 

• Prof. univ. dr. Valentin PETRESCU (Universitatea „ Lucian Blaga” din Sibiu) – expert evaluator 

la domeniul de studii universitare de Licență Tehnologia construcţiilor de maşini; 

• Prof. univ. dr. Horia CIOCARLIE  (Universitatea ”Politehnica” din Timișoara) – expert evaluator 

la programul de studii universitare de licență Calculatoare; 

• Prof. univ. dr. Mircea DULĂU (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș) – expert evaluator la programul de studii universitare de licență Automatică şi informatică 

aplicată; 

• Prof. univ. dr. Liviu MOLDOVAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

din Târgu Mureș) – expert evaluator la programul de studii universitare de licență Ingineria şi 

managementul resurselor tehnologice în construcţii (Brăila); 

• Prof. univ. dr. Mircea NICOARĂ  (Universitatea ”Politehnica” din Timișoara) – expert 

evaluator la programul de studii universitare de licență Utilaje tehnologice pentru construcţii (Brăila); 

• Prof. univ. dr. Adrian RIVIȘ  (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului din Timișoara) – expert evaluator la programul de studii universitare de licență Ingineria 

produselor alimentare; 

• Prof. univ. dr. Monica HANCIANU  (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 

din Iași) – expert evaluator la programul de studii universitare de licență Farmacie; 

• Prof. univ. dr. Adriana-Daniela ION  (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București) – expert evaluator la programul de studii universitare de licență Medicină; 

• Prof. univ. dr. Laurențiu STAICU  (Universitatea din București) – expert evaluator la programul 

de studii universitare de licență Filosofie; 

• Prof. univ. dr. Carmen Vichi STANCIU  (Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București) – expert evaluator la programul de studii 

universitare de licență Artele spectacolului (actorie); 

• Prof. univ. dr. Daniela CHIOREANU (Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca), Dumitru 

Adrian VANCA (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – experți evaluatori la programul de 

studii universitare de licență Artă sacră (vizită schimbare calificativ după autorizare); 

• Prof. univ. dr. Marius DINCĂ  (Universitatea „Transilvania” din Brașov) – expert evaluator la 

programul de studii universitare de licență Finanțe și Bănci; 

• Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL  (Universitatea din Craiova) – expert evaluator la programul 

de studii universitare de licență Administrație publică; 

• Prof. univ. dr. Bogdan RAȚĂ  (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) – expert evaluator 

la programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă; 
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• Prof. univ. dr. Ioan VIDA-SIMITI  (Universitatea din București) – expert evaluator la programul 

de studii universitare de masterat Arhitectură navală; 

• Daniela-Mihaela ISPAS (ARACIS) – secretar tehnic.  

 

7. Reprezentanţii studenţilor care au participat la vizită au fost:   Diana CÎLMĂU (Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași) - delegat ANOSR și Ovidiu FUDULACHE 

(Universitatea din Craiova) - delegat UNSR. Raportul întocmit de aceştia a fost primit şi 

înregistrat cu numărul 1115 din data de 21.02.2019. 

8. Din partea Comisiei consultative şi de auditare a participat domnul Prof.univ.dr. Cezar Bîrzea 

SNSPA. Raportul întocmit a fost primit şi înregistrat cu numărul 6733 din data de 17.12.2018. 

9. La vizită a participat  un evaluator expert din străinătate în persoana domnului profesor 

universitar   Milan Pol - Universitatea Masaryk, Brno – Cehia. Raportul  evaluatorului extern a 

fost primit şi înregistrat cu numărul 198 din data de 14.01.2019.              

10. Scrisoarea ARACIS către  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost trimisă la data de 

18.06.2019 cu nr. 3680, iar răspunsul instituţiei a fost primit la data de 24.06.2019 cu nr. 3898 . 

11. Din analiza documentelor referitoare la procesul de evaluare externă şi a altor date publice 

avute la dispoziţie de ARACIS rezultă următoarele elemente principale: 

11.1. Din cele 15 fișe ale vizitei (fişa comisiei de evaluare instituţională şi fişele specifice pentru 

programele de studii universitare de licenţă și domeniu de masterat evaluate), coroborate cu 

rapoartele aferente întocmite de experții evaluatori și analizele efectuate de către comisiile de 

experți permanenți de specialitate la care sunt arondate programele evaluate, a rezultat că sunt 

îndeplinite cea mai mare parte din cerințele normative obligatorii atât la nivel instituțional cât și 

la nivelul programelor de studii universitare evaluate, iar cea mai mare parte a criteriilor, 

standardelor şi indicatorilor de performanţă sunt îndepliniți la nivel minim sau Ref 1.  

Comisia de 

experţi 

evaluatori 

Calificativ 
propus – 
Număr 

maxim de 
studenți 

școlarizați în 
primul an de 

studii 

Observaţii 

Instituţională 

Grad de 

încredere 

ridicat 

Din analiza datelor cuprinse în raportul de autoevaluare instituțională 
întocmit la nivelul UDJG, din rapoartele de autoevaluare întocmite la nivelul 
celor 14 programe de studii universitare de licență și un domeniu de 
masterat incluse în vizita de evaluare instituțională a UDJG, a altor 
documente puse la dispoziție de către reprezentanții Universității (Rector, 
Prorectori, , Decani ai facultăților, membri ai Senatului, corpul profesoral, 
coordonatori ai serviciilor/departamentelor didactice și administrative ale 
Universității, membri ai Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, membri 
ai Comisiei de Etică și Deontologie Profesională, etc.) în cursul vizitei de 
evaluare, a informațiilor publice disponibile pe site-ul Universității, precum și 
a celor obținute pe parcursul discuțiilor purtate cu partenerii instituției 
(studenți, absolvenți, angajatori) în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul 
vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare instituțională au constatat 
că există concordanță între declarațiile și documentele din rapoartele de 
autoevaluare și respectiv, situația existentă la fața locului. Acolo unde a fost 
cazul au fost solicitate documente și explicații suplimentare, explicații care 
au clarificat aspectele semnalate. 
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Din Fișa vizitei la nivel instituțional și din Fișele de vizită ale programelor de 
studii evaluate la vizită, coroborate cu Rapoartele sintetice aferente 
întocmite de experții evaluatori, a rezultat în unanimitate că sunt 
îndeplinite cerințele obligatorii minime precum și standardele și indicatorii 
de performanță, atât la valorile minime, cât și în foarte mare măsură, la 
nivel Ref1/Ref2, după caz. 
Puncte tari: 

- universitatea are o organizare coerentă, un sistem adecvat de 
administrare şi conducere, bază materială corespunzătoare standardelor 
pentru a-şi realiza misiunea şi obiectivele asumate; 

- accent pe componenta de internaționalizare, numeroase acorduri 
ERASMUS, dar și parteneriate semnate cu universități din toată lumea; 

- extensia programelor educaţionale în sistem învăţământ cu frecvență, 
licență și masterat, la Cahul, Chişinău şi la Enna (Italia); 

- universitatea oferă o varietate mare de programe de studii pentru toate 
ciclurile de educaţie, pentru învăţământul cu frecvență, cu frecvență redusă 
și la distanţă, spectrul programelor de studii fiind larg; 

- existența unei infrastructuri moderne fapt care asigură o derulare la 
standarde de calitate a proceselor de învăţământ și a activităților conexe 
acestora; 

- stimularea managementului competitiv și a performanţei la nivel de 
departament, ca rezultat al descentralizării și a distribuţiei bugetului în 
concordanţă cu ierarhia programelor de studiu; 

- au fost iniţiate competiţii interne pentru granturi de cercetare, finanţate 
de către universitate; 

- existența comitetului programului de studii, care reunește reprezentanți 
ai studenților, ai absolvenților, ai cadrelor didactice și ai angajatorilor și care 
realizează analize periodice ale planului de învățământ și ale fișelor 
disciplinelor în vederea creșterii atractivității și a apropierii programului de 
studii de cerințele economiei reale (aspect remarcat în cadrul programului 
de studii Finanțe și bănci); 

- concluzia fiecărui expert evaluator pentru programele de studii evaluate 
s-a materializat în acordarea calificativului ”încredere”. 
Puncte slabe: 
nivelul relativ scăzut de deschidere către competiția națională și 
internațională și implicit o vizibilitate scăzută la nivel european; 

- participarea neuniformă a cadrelor didactice la activitățile de cercetare; 
- eficienţa scăzută a transferului tehnologic în cazul rezultatelor generate 

prin cercetare generând astfel un impact redus în atragerea de venituri 
dinspre mediul economic;  

- cu toate că față de anii trecuți se constată o oarecare ameliorare, rata 
abandonului școlar, mai ales la nivelul primului an de studii este, încă, la un 
nivel ce trebuie avut în atenție; 

- atractivitatea scîzută a unor programe de studii, ceea ce creează 
dificultăți în asigurarea sustenabilității acestora; 

- feed-back insuficient sau valorificat doar parțial, din partea absolvenţilor 
și mediului de business, o implicare modestă a asociațiilor ALUMNI; 

- potențial insuficient exploatat referitor la activitățile de consiliere și 
orientare în carieră a studenților, atât prin intermediul Centrului de 
consiliere, cât și a tutorilor. 

Tehnologia 

construcţiilor 

de maşini 

Încredere  

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

 Aspecte pozitive: 
Baza materială didactică şi de cercetare foarte bună, cu posibilităţi de 
formare de specialitate pentru viitorii ingineri TCM ; 
Cadre didactice competente , cu pregătire în domeniu și realizări 
reprezentative la nivel național; 
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primul an de 

studii: 60 

studenți 

 

Facilităţi de cazare pentru studenţi în cămine ; 
Relaţii de colaborare contractuală cu societăţi comerciale – premisă a 
efectuării unor proiecte de diploma la acestea; 
Relaţii internaţionale cu universităţi din Franţa, Germania, Spania, Turcia, 
Grecia, Italia, Portugalia, Cehia, Finlanda, Belgia şi altele. 
Dotări deosebite în domeniul maselor plastice-polimeri, presări la rece, 
tehnologiilor de sudare, tehnologia materialelor; 
Organizare de evenimente științifice recunoscute la nivel internațional: 
International Conference in Polymers Processing (PPE) și Interanational 
Conference New Technologies in Manufacturing (NewTECH). 
 Aspecte negative: 
Formațiile de studiu sunt dimensionate pe o grupă și o singura semigrupă, de 
aceea activitatea didactică poate genera diminuare eficienției actului 
educațional; 
Numar relativ mic de studenti la programul TCM 68 studenti; 
Insuficienta participare a unor cadre didactice la programele de cercetare şi 
de schimburi academice europene; 
Rată ridicată de abandon, cu precădere în anul I; 
Informațiile din documentul Raport de autoevalaure au acoperit parțial 
problematica evaluării, dar au fost regăsite in anexele TCM ale raportului;  
Recomandări:  
Eforturi mai sustinute de promovare a domeniului Inginerie Industriala, a 
programului TCM pentru atragerea absolvenților de liceu valoroși; 
O initiativa mai sustinuta de cooptare de tinere cadre didactice cu pregatire 
de specialitate pe posturile de asistent şi sef de lucrari; 
Efectuarea lucrarilor de laborator pe semigrupe.  
Dezvoltarea mai intensă a relațiilor de colaborare cu mediul industrial, 
inclusiv intarirea parteneriatelor pentru practica studenților; 
Dezvoltarea in continaure a componenetei CAD/CAM în procesul didactic, 
inclusiv prin achizitionarea unor echipamente numerice moderne; 
Realizarea unui sistem institutionalizat privind evidenta traseului urmat de 
absolventii specializarii/facultății după terminarea studiilor. 
Dotarea unor laboratoare cu aparatura mai moderna; 

Calculatoare 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 120 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Marea majoritate a absolvenților au loc de muncă în domeniu sau în 
specialitate. 
Cadrele didactice titulare sunt în proporţie de 95,41 % din totalul posturilor.  
Programul de studiu dispune de o bună bază materială (echipamente 
hardware, software, laboratoare, bibliotecă). 
Sunt discipline fundamentale și de domeniu care nu au materialele didactice 
în format electronic pe platformă. Ele se dau studenților pe stick înainte de 
examen Ex. Electrotehnică. 
Condiții foarte bune de cazare și masă. 
Studenții solicită creșterea ponderii proiectelor și laboratoarelor, mai ales în 
anii 1-3. 
Zonă industrială dezvoltată, cu oportunităţi de angajare a absolvenţilor. 
O foarte bună adaptare la spaţiul european al învăţământului superior şi o 

cercetare ştiinţifică cu realizări de prestigiu. 
 Aspecte negative: 
Conform listelor de lucrări un număr de 8 asistenți, doctoranzi, angajați 
recent, nu au încă nici o lucrare publicată. 
În general, CD au competenţe în domeniul disciplinei predate. Excepții: 
prof. M. Dumitrescu, prof.A. Filipescu și ș.l. R.Șolea au pregătire inginerească 
și predau discipline de matematică. Nici activitatea de cercetare nu este 
orientată spre mat. conf. F. Anghel, fac. Electrotehnică-predă Calc. Num. as. 
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L. Pană, Inginerie Industrială-lab. Calc. Num. 
ș.l. D. Ganea, Inginerie Industrială-predă proiectarea rețelelor de calc. 
Un singur conducător de doctorat în domeniul CTI. 
Din motive salariale este dificil să fie atraşi tineri bine pregătiţi profesional în 
sistemul de învăţământ superior.  
Recomandări:  
Intensificarea preocupărilor pentru recrutarea personalului didactic tânăr, 
mai ales din rândul propriilor absolvenți.  
Crearea unor posturi pentru cadre didactice tinere şi pentru cercetare, cu 
condiţii mai atractive de salarizare realizate prin participarea acestora la 
proiecte de cercetare ştiinţifică şi la colaborări cu industria. 
Stimularea cadrelor didactice de specialitate pentru obținerea abilitării. 
Rezolvarea, în perioada următoare, a diferențelor între conținutul 
disciplinelor predate  și competențele cadrelor didactice care susțin 
aceste discipline. 
Generalizarea, pentru toate materiile, a utilizării platformei de instruire 
asistată de  calculator şi de comunicare educaţională. 

Automatică şi 

informatică 

aplicată 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 60 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Studenții au avut aprecieri favorabile privind programul de studiu AIA, modul 
în care pot colabora cu cadrele didactice și sprijinul pe care îl primesc prin 
orele de consultații. Studenții sunt informați cu privire la bursele de 
mobilitate Erasmus. Un număr semnificativ de studenți își declară intenția de 
a-și continua studiile la masterat. 
Din totalul de 28,442 posturi la programul AIA, 26,542, adică 93,32% sunt 
acoperite de cadre didactice care au norma de bază și sunt titularizate în 
UDJG. 
Cadrele didactice au o bună pregătire profesională și activitate de cercetare. 
În cadrul departamentului funcționează două Centre de cercetare. În 
domeniul Ingineria sistemelor există patru cadre didactice coordonatoare de 
doctorat. 
Aspecte negative:  
Studenții au declarat că nu își cunosc reprezentanții în Consiliul facultății și în 
Senatul UDJG și susțin că nu au participat la alegerile studenților în forurile 
menționate.  
Studenții au solicitat următoarele: analiza și reorganizarea conținutului 
disciplinelor Metode numerice, Procesarea datelor; corelarea disciplinelor 
Fizică și Electrotehnică; creșterea numărului de ore de aplicații Java 
(considerat prea mic prin comparație cu nr. de ore de curs);  introducerea 
unei discipline de Cibernetică; popularizarea activităților organizațiilor 
studențești și a reprezentanților studenților în Consiliul facultății și în Senatul 
UDJG. 
Studenții au precizat că un număr redus de activități de laborator se 
desfășoară utilizând echipamente și aparatură de laborator, majoritatea 
activităților de acest tip realizându-se prin simulare pe calculator.  
Recomandări:  
analiza, în cadrul departamentului, a conținutului disciplinelor Metode 
numerice, Procesarea datelor, Fizică, Electrotehnică;  
analiza posibilităților de creștere/reorganizare a numărului de ore de 
curs/aplicații Java;  
analiza posibilităților de introducere, în planul de învățământ, a unei 
discipline de Cibernetică (eventual facultativă);  
luarea în considerare a solicitărilor studenților referitoare la îmbunătățirea 
dotării laboratoarelor cu aparatură și echipamente de specialitate; 
extinderea sistemului de informare a studenților cu privire la activitățile 
organizațiilor studențești și a reprezentanților studenților în Consiliul 
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facultății și în Senatul UDJG. 

Ingineria şi 

managementul 

resurselor 

tehnologice în 

construcţii 

(Brăila) 

Încredere  

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 60 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Programul evaluat are o bună finaliate pe piața muncii, absolvenții săi au 
șanse ridicate de angajare.                                                                                      
Aspecte negative:                                                                                                         
Nu este cazul.                                                                                                     
Recomandări:                                                                                                       Este 
recomandată reformularea misiunii didactice a programului de studii, în 
concordanță cu domeniul de studii în care se încadrează – Inginerie 
Mecanică. 
Este recomandată elaborarea unei proceduri pentru urmărirea în carieră a 
absolvenţilor, elaborarea de rapoarte anuale pe care universitatea să le facă 
publice, inclusiv pe site. 
Este recomandată o mai bună grupare a activităților didactice în intervalul 8-
14.  
În semestrul 6 sunt programate patru proiecte, fiind recomandată 
redistribuirea lor astfel încât într-un semestru să nu fie programate mai mult 
de două proiecte. 

Utilaje 

tehnologice 

pentru 

construcţii 

(Brăila) 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 60 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Absolvenții programului sunt satisfăcuți de mediul de învățare și 
perspectivele în carieră, având o bună inserție în mediul economic local. 
Infrastructura existentă în Facultate de Inginerie și Agronomie din Brăila este 
completată cu dotări didactice și de cercetare corespunzătoare la sediile de 
la Galați ale Universității. 
Cadrele didactice sunt în mare măsură titulari ai instituției și au pregătire de 
bază corespunzătoare, precum și activitate relevantă în carieră, pe latură 
didactică și științifică.  
 Există un bun nivel de informatizare și audio-video al activităților aplicative 
și resurse didactice atractive în format electronic pentru majoritatea 
disciplinelor. 
Programele Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila se bucură de 
sprijinul consistent al comunității și autorităților locale.  
Aspecte negative: 
Nr. de studenți este scăzut, astfel încât nu există studenți la toți anii de studii 
(nu există anul 4 al programului), iar formațiunile sunt mici. După primii 2 ani 
cu trunchi comun pe domeniul mecanic, urmează opțiunea studenților, 
astfel încât există posibilitatea de a nu exista un număr suficient pentru 
programul evaluat. 
 Dotarea unor laboratoare de la locația din Brăila este inferioară celor de la 
sediile din Galați, dar există o complementaritate, care permite un proces 
didactic corespunzător. 
Disciplinele oferite în unele pachetele opționale sunt foarte apropiate, 
aproape identice în conținut, ceea ce face opțiunea aproape irelevantă. 
Recomandări:  
Realizarea unui program extins de investiții pentru dotarea laboratoarelor 
aferente mai ales disciplinelor de specialitate și domeniu de la Facultatea de 
Inginerie și Agronomie din Brăila. 
Extinderea activităților aplicative modulare desfășurate în laboratoarele din 
Galați, care au în multe cazuri dotări superioare. 
Intensificarea activităților de marketing academic pentru creșterea 
numărului de candidați. 
Atragerea cadrelor didactice tinere pentru îmbunătățirea structurii corpului 
didactic. 

Ingineria 

produselor 

Încredere  Aspecte pozitive: 
În facultate există condiţii bune pentru realizarea procesului didactic 
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alimentare  

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 60 

studenți 

(laboratoare didactice şi de cercetare corespunzătoare, aparatură şi 
echipamente de analiză performante), colaborări cu mediul  economic din 
zonă.  
Merită evidenţiate dotările bune din laboratoarele didactice (Microbiologie, 
Analiză senzorială, Biologii speciale, Tehnologia cărnii, Tehnologia laptelui, 
Tehnologia malţului şi a berii), Staţia pilot RESPIA -  carne, lapte şi bere; 
centrele de cercetare (Platforma Bioaliment, TehnIA), laboratorul de 
cercetare master-doctorat. 
Toate cadrele didactice au competențe didactice și de cercetare. 
Aspecte negative: 
Nu este cazul.  
Recomandări:  
Semnarea Fișelor Disciplinelor de către Conducerea Facultăţii (Decan); 
Elaborarea materialelor didactice pentru toate disciplinele din planul de 
învăţământ; 
Crearea de posturi de asistenţi universitari pe perioadă determinată pentru 
doctoranzi sau tineri doctori în ştiinţe; 
O promovare mai bună a mobilităţilor interne şi externe ale studenţilor; 
Atragerea mai multor studenţi la programele de studii de licenţă; 
O mai bună colaborare cu mediul de afaceri pentru parteneriate de practică 
şi internship; 
O mai bună consultare cu agenții economici, Autoritățile publice locale și 
toți factorii interesați în vederea îmbunătățirii continue a programului de 
studiu prin integrarea cerințelor acestora în curriculum universitar și  pentru 
obținerea unei mai bune inserții a absolvenților pe piața muncii și de 
cercetare științifică. 

Farmacie 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 75 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Dotări corespunzatoare -  echipamente moderne - Laborator fiziologie si 
farmacologie dotat cu soft fiziologie Virtual Physiology, laborator simulare 
anatomie virtuala  
Colaborări cu instituții de prestigiu din străinătate: CHU de Bordeaux, 
Università degli Studi di Genova, University de L’Aquila, Università degli Studi 
di Milano 
Aspecte negative: 
 Nu este cazul 
Recomandări:  
Mentinerea cifrei de scolarizare 

Medicină 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 125 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Dotări și echipamente de ultimă generație - laborator simulare anatomie 
virtuală - masa anatomie SECTRA, laborator de simulare naștere, tehnici 
invazive, resuscitare cu tableta, Laborator fiziologie dotat cu soft fiziologie 
Virtual Physiology; 
Există colaborări cu instituții de prestigiu din străinătate: CHU de Bordeaux, 
Università degli Studi di Genova, University de L’Aquila, Università degli Studi 
di Milano 
Programul de studii medicină funcționează din acest an pe noile planuri de 
învățământ și state de funcțiuni, în care, au fost operate modificări, astfel 
încât, nu se mai constată neconcordanțe între specialitatea medicală a 
cadrelor didactice de la specialitățile clinice și disciplina predată de aceștia; 
Procentul norme si fractiuni de norma acoperite de profesori și conferențiari este 
de 28.96% titulari cu norma de bază în facultate; 
Raportul între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în 
universitate (115) şi numărul total de studenţi înmatriculaţi (622) este 1/5,4; 
prin creșterea cifrei de școlarizare de la 80 la 125 studenți, acest raport 
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devine 1/5,8.  
Aspecte negative: 
La programul de studii Medicină, conform planului de învățământ și statului 
de funcțiuni (în vigoare la data vizitei și depuse la dosarul de autoevaluare), 
există situații în care nu se respectă concordanța dintre specialitatea 
medicală a cadrelor didactice de la specialitățile clinice cu disciplina predată 
de aceștia, astfel: 

o medic specialist medicina muncii predă medicină internă; 
o medic specialist medicină internă predă medicina de familie; 
o medic primar ATI predă medicină internă etc. 

Unele fișe de disciplina conțin teme care se repetă sau care se suprapun 
peste tematica unor discipline înrudite; 
În unele fișe de disciplină există indicații bibliografice mai vechi de 10 ani. 
Recomandări:  
Respectarea noului plan de învățământ și a statului de funcții, în vigoare la 
data vizitei; 
Reformularea unora dintre fișele de disciplină care conțin teme ce se repetă 
sau se suprapun peste tematica unor discipline înrudite; 
O implicare mai mare a cadrelor didactice în activitatea de cercetare. 

Filosofie  

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 35 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Un grad ridicat de satisfacție a studenților și absolvenților programului 
evaluat. 
Progrese importante înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește cercetarea 
științifică și publicațiile de specialitate. 
Aspecte negative: 
Nu există o revistă de profil în cadrul departamentului. 
Nu există proiecte de cercetare în domeniul de specialitate de la data ultimei 
evaluări 
Recomandări:  
Reluarea publicării revistei de filosofie din seria analelor universității pentru 
a fi listată în bazele de date internaționle 
Intensificarea colaborărilor cu colective de profil din străinătate 
Promovarea mai susținută a programului în mediul preuniversitar local 
Accesarea fondurilor de cercetare naționale / internaționale de către 
membrii colectivului de specialitate 
Colaborări mai strânse cu cercetători de la universități din țară unde există 
programe de profil 

Artele 

spectacolului 

(actorie) 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 25 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Programul de studii Artele spectacolului (Actorie) organizat de UDJG a 
devenit, în cele aproape două decenii de funcționare, atractiv pentru tinerii 
dornici să se pregătească pentru acest domeniu 
Baza materială – în special dotările atelierelor de creație – oferă premisele 
unui învățământ de calitate. 
Cadrele didactice au studii în domeniu și sunt, în mare parte, absolvenți ai 
acestui program – ceea ce atestă o bună politică de pregătore și dezvoltare a 
programului de studii. 
Mediul de învățare și parteneriatele de practică oferite de UDJG și colaborări 
ferme cu toate instituțiile de spectacol din Galați (Teatrul Național de Operă 
și Operetă, Teatrul Dramatic, Teatrul de Păpuși „Gulliver”), alte instituții de 
spectacol din zonă și din țară, studiouri de radio și tv. 
Gradul de absorbție al absolvenților pe piața muncii este de peste 75%. 
Parteneriatele pentru educație cu alte școli din spațiul european (prin 
programul Erasmus). 
Parteneriatele cu festivaluri de profil (naționale și internaționale). 
Aspecte negative: 
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Nu este cazul. 
Recomandări:  
Definitivarea  pe parcursul anului universitar în curs a dosarului ce vizează 
reînregistrarea specializării în RNCIS. 
Dezvoltarea ofertei educaționale prin programe de licență în același 
domeniu care să pregătească studenții pentru lucrul definitoriu – în echipe 
de creație. 
Mărirea numărului de cadre didactice de specialitate. 

Artă sacră 

(vizită 

schimbare 

calificativ după 

autorizare) 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 30 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Un corp didactic specializat atât în domeniul teologie, cât și în domeniul arte 
vizuale, cu rezultate semnificative în activitatea științifică; 
Creșterea numărului de specialiști pe domeniul arte vizuale prin scoaterea la 
concurs în semestrul doi al anului universitar în curs, a unui post de lector 
universitar;  
O foarte bună colaborare cu Arhiepiscopia „Dunării de Jos”, principalul 
angajator și principalul colaborator în organizarea manifestărilor științifice în 
privința finanțării și dotării laboratoarelor etc. 
Un foarte bun depozit de carte veche și icoană de patrimoniu aflate în 
proprietatea Arhiepiscopiei; 
O buna colaborare cu importante centre de cercetare din domeniul 
restaurării-conservării. 
Aspecte negative: 
O paletă prea largă a disciplinelor, care caută să asigure competențe în mai 
multe calificări și specializări; 
Documentele din dosar sunt întocmite superficial și nesemnate (neasumate); 
Competențele nu erau foarte bine definite. 
Recomandări:  
Reducerea ariei curriculare pentru o mai bună definire a specializării; 
Redefinirea unor forme de evaluare, astfel încât să se atingă pragul 
recomandat de 50% examene; 
Repoziționarea disciplinei ”Introducere în studii vizuale” care apare în planul 
de învățămînt actual în semestrele 5 și 6 în anul I de studii; 
Organizarea unor manifestări destinate artei sacre. 

Finanţe şi bănci 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 60 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Studenții apreciază favorabil mediul de învățare, disponibilitatea profesorilor 
de a le oferi consultații, informații și explicații în legătura cu tematica 
studiată la curs și cu alte aspecte ale problematicii financiare, relația student 
profesori fiind foarte bună. Gradul de satisfacție a studenților și a  
absolvenților programului de studii evaluat față de mediul de învățare, 
gradul de satisfacție a angajatorilor față de calitatea absolvenților.  
Există un soft antiplagiat cu ajutorul căruia sunt verificate lucrările de licență 
și de disertație.  
Baza materială este modernă și include table inteligente, videoproiectoare, 
laboratoare tematice.   
Rezultatele activității de cercetare sunt foarte bune, cu articole publicate în 
reviste indexate Web of Science, Scopus și alte BDI.  
Studenții sunt implicați în activitatea de cercetare și au o revistă dedicată, 
Smart Student, unde își publică articolele și studiile realizate.  
Facultatea are proceduri publicate și pe site-ul facultății care acoperă toate 
laturile activității didactice și de cercetare.  
Existența comitetului programului de studii, care reunește reprezentanți ai 
studenților, ai absolvenților, ai cadrelor didactice și ai angajatorilor și care 
realizează analize periodice ale planului de învățământ și ale fișelor 
disciplinelor în vederea creșterii atractivității și a apropierii programului de 
studii de cerințele economiei reale. 
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Aspecte negative: 
Deși există semnate acorduri Erasmus studenții programului de studii 
evaluat sunt destul de reticenți în a participa la acest program și am 
identificat doar un student la anul II și respectiv unul la anul III, care vor 
pleca în stagii de studiu în străinătate.   
Există câteva discipline (3) care nu sunt acoperite de cadre didactice care au 
pregătirea de bază sau doctorat în domeniul disciplinelor predate.   
Recomandări:  
Creșterea numărului de studenți la programul de studii evaluat, numărul 
actual de studenți (53 în anul I) putând influența negativ sustenabilitatea 
programului și constituirea masterului de aprofundare.  
Scoaterea la concurs a unor posturi pentru personal didactic de specialitate 
care să acopere cele trei discipline pentru care există anumite 
neconcordanțe.  
Realizarea unor colaborări și parteneriate cu alte instituții de învățământ  din 
țară și străinătate.  
Realizarea unui program de licență în limba engleză, pentru a atrage și 
studenți străini.  
Promovarea mobilităților de tip Erasmus plus pentru studenți și pentru cadre 
didactice.   

Administraţie 

publică 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 75 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Planul de învățământ conține stagii facultative de practică. 
Facultatea dispune de Centrul de Documentare Europeană al Comisiei 
Europene care pune la dispoziţia studenţilor şi a specialiştilor informaţie 
aprofundată în domeniul legislaţiei, politicilor şi instituţiilor Uniunii 
Europene. 
Facultatea are o bună colaborare cu instituțiile publice, benefică pentru 

practica de specialitate a studenților. 
Aspecte negative: 
Nu este cazul. 
Recomandări:  
Cu ocazia vizitei s-a observat că în catalog există o singură semnătură a 
titularului disciplinei. Din dialogul cu conducerea facultății s-a reținut că pe 
planificarea examenelor și în realitate participă la evaluarea finală două 
cadre didactice.  
Se recomandă semnătura în catalog pentru cel de al doilea examinator, 
conform planificării. 
Cu ocazia vizitei din dialogul purtat cu reprezentanții facultății s-a reținut că 
există mai multe activități extracurricualare care se desfășoară în cadrul 
programului evaluat (). pentru că nu există o evideță a acestora, se 
recomandă consemnarea activităților extracurriculare într-o evidență a 
facultății. 

Educaţie fizică 

şi sportivă 

Încredere  

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 130  

studenți 

Aspecte pozitive: 
Facultatea dispune de o bază sportivă de excepție dotată cu echipamente de 
ultimă generație.  
Personal didactic cu rezultate excepționale în cercetare din prisma 
lucrărilor/cărților publicate și a proiectelor câștigate.  

Număr mare de colaborări cu instituții de prestigiu din țară și străinătate. 
Aspecte negative: 
Nu este cazul. 
Recomandări:  
Mărirea fondului de carte al bibliotecii FEFS cu publicații recente în domeniu.  
Creșterea numărului de achiziții pentru software de specialitate. 
Îmbunătățirea structurii site-ului facultății pentru facilitarea accesului la 
informații. 
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Arhitectură 

navală 

Menținerea 

acreditării 

 

Capacitatea 

de 

școlarizare în 

primul an de 

studii: 60 

studenți 

Aspecte pozitive: 
Se pot mentiona urmatoarele dotari recente semnificative:  4 Servere Intel, 
Server HPC multiprocesor, Modernizare 5 reţele de calculatoare (cu cate 20-
25 de calculatoare fiecare), Licente software (new & upgrade) CFD Numeca, 
Shipflow, Tecplot; CAD AVEVA Marine; FEM FEM FEMAP / NX Nastran; 
RULES BV Rules / Mars, GL Rules / Poseidon ND/ GL Frame, DNV-GL Rules / 
Nauticus Hull, sisteme de tensometrie Hottinger HBM QuantumX, 
modernizare tunel de cavitaţie, modernizare tunel de vânt (sistem de 
comanda Siemens si sisteme de achizitie), modernizare bazinul de carene 
(Cussons Systems UK sistem integrat de masurători şi traductori, achiziţie şi 
prelucrare date pentru probele de: rezistenţă la înaintare, autopropulsie, 
siaj, seakeeping, etc.). 
Echipa de vizita a participat la intalnirea cu angajatorii de la urmatoarele 
companii: Șantierul Naval VARD Brăila (Dir.HR. Emilia Constantinescu), SC. 
NASDIS Galați companie de proiectare navală (Dir. Dr.-Ing. Liviu Crudu), SC. 
NAVIK Galați companie de proiectare navală (Dir. Ovidiu Niculeț). 
Comisia a reținut următoarele aprecieri: 
Planurile și programele de studiu sunt elaborate în conformitate cu 
necesitățile și tendințele 
naționale și internaționale din industria navală și offshore. 
Se realizează o actualizare permanentă a conținutului programelor de studiu 
cu informații 
teoretice și practice, prin consultarea partenerilor din industria navală, 
adaptate la dinamica 
dezvoltării tehnice din domeniul arhitecturii navale. 
Corpul profesoral și baza materială asigură realizarea obiectivelor asumate 
pentru fiecare 
program de studiu, absolvenții dobândind cunoștințe și abilități de analiză 
numerică, 
experimentală și de implementare tehnologică. 
Programele de studiu corespund standardelor și exigențelor necesare 
studiilor universitare de 
masterat. 
În concluzie, angajatorii din industria navală apreciază pozitiv pregătirea 
profesională a 
absolvenților de la Facultatea de Arhitectură Navală, din Universitatea 
Dunărea de Jos din 
Galați. 
Aspecte negative: 
Nu este cazul. 
Recomandări:  
Nu este cazul. 

 

Pentru cele 14 programe de studii universitare de licență evaluate și pentru domeniul de 

masterat evaluat, propunerile comisiilor de experți permanenți de specialitate la care sunt arondate 

programele si domeniul evaluate, le-au fost de acordate calificativul încredere, iar pe componenta 

instituţională concluzia directorului de misiune și a coordonatorului echipei de experţi evaluatori a 

fost că Universitatății „Dunărea de Jos” din Galați i se poate acorda calificativul Grad de Încredere 

Domeniul   Arhitectură navală  
Programe de studii universitare de masterat  

aferente domeniului evaluat 

Locație Limbă de 
predare 

Formă de 

învățământ 

Nr. 

credite 

Tip masterat 
(C/ P/ D) 

Avizul ARACIS/ 
capacitate de 

școlarizare 

Arhitectură navală (în limba engleză)  
(Naval Arhitecture) 

Galați Engleză  IF 120     c 60 
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Ridicat în ceea ce priveşte managementul instituţiei, în materie de asigurare a calităţii programelor 

de studii şi de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor de absolvire. 

 

Din Raportul preliminar al Directorului și Coordonatorului de misiune rezultă următoarele: 

II.1.  STRUCTURA INSTITUȚIEI. OFERTA EDUCAȚIONALĂ (DOMENII, PROGRAME DE STUDII) 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, numită, în continuare, Universitatea, este o instituţie de 

învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică, de interes public, cu caracter non-

profit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior.  

  Istoria învăţământului superior din Galaţi poate fi sintetizată astfel: 

• 1948 - înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare; 

• 1951 - înfiinţarea Institutului Mecano - Naval; 

• 1953 - comasarea Institutului Mecano - Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi 

Piscicultură (transferate din alte centre universitare) şi crearea Institutului Tehnic din Galaţi; 

• 1955 - comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare din Bucureşti; 

• 1957 - transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic; 

• 1959 - înfiinţarea Institutului Pedagogic şi mutarea la Iaşi a Institutului de Îmbunătăţiri Funciare; 

• 1974 - crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic 

(Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974); 

• 1991 - Universitatea din Galaţi devine Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Hotărârea 

Guvernului din 4 ianuarie 1991). 

La data vizitei, în Universitate funcționau un număr de 14 facultăți și o extensie: 

1) Facultatea de Inginerie - Str. Domnească, nr.111, Galaţi, 800201, e-mail: secretar.mec@ugal.ro, 

Website: http://www.ing.ugal.ro;  

2) Facultatea de Arhitectură Navală - Str. Ştiinţei, nr.2, Galaţi, 800146, e-mail: secretar.naoe@ugal.ro, 

Website: http://www.naoe.ugal.ro;  

3) Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Str. Domnească, nr. 111, Galaţi, 800201, e-mail: 

secretar.sia@ugal.ro, Website: http://www.sia.ugal.ro; 

4) Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică - Str. Ştiinţei, nr. 2, Galaţi, 

800210, e-mail: secretar.aciee@ugal.ro, Website: http://www.aciee.ugal.ro;  

5) Facultatea de Educație Fizică și Sport - Str. Gării nr. 63-65,  800003, e-mail: secretar.efs@ugal.ro, 

Website: http://www.fefs.ugal.ro; 

6) Facultatea de Litere - Str. Domnească, nr. 111, corp AS, Galaţi, 800201, e-mail: secretarlt@ugal.ro, 

Website: http://www.lit.ugal.ro;  

7) Facultatea de Științe și Mediu – Str. Domnească, nr. 111, e-mail: decanat.stiinte@ugal.ro, Website: 

http://www.sciences.ugal.ro; 

8) Facultatea de Istorie; Filosofie și Teologie - Str. Domnească, nr.111, Galaţi, 800201, e-mail: 

secretar.ift@ugal.ro, Website: http://www.fift.ugal.ro;  

9) Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila - Str. Călărașilor, nr.29, 810017, Brăila, e-mail: 

secretariat.ingbr@ugal.ro, Website: http://www.fib.ugal.ro;  

10)  Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Str. Nicolae Bălcescu, nr. 59-61, Galați, 

800001, e-mail: feaa.galati@ugal.ro, Website: http://www.feaa.ugal.ro; 

mailto:secretar.mec@ugal.ro
http://www.ing.ugal.ro/
mailto:secretar.naoe@ugal.ro
http://www.naoe.ugal.ro/
mailto:secretar.sia@ugal.ro
http://www.sia.ugal.ro/
mailto:secretar.aciee@ugal.ro
http://www.aciee.ugal.ro/
mailto:secretar.efs@ugal.ro
http://www.fefs.ugal.ro/
http://www.fefs.ugal.ro/
mailto:secretarlt@ugal.ro
http://www.lit.ugal.ro/
mailto:decanat.stiinte@ugal.ro
http://www.sciences.ugal.ro/
mailto:secretar.ift@ugal.ro
http://www.fift.ugal.ro/
mailto:secretariat.ingbr@ugal.ro
http://www.fib.ugal.ro/
mailto:feaa.galati@ugal.ro
http://www.feaa.ugal.ro/
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11)  Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice - Str. Domnească, nr. 111, e-mail: 

secretar.drept@ugal.ro, Website: http://fsjsp.ugal.ro; 

12)  Facultatea de Medicină și Farmacie - Str. Al. I. Cuza Nr. 35, Galați, e-mail: secretar.med@ugal.ro, 

Website: http://www.fmfgl.ro;  

13)  Facultatea de Arte – Str. Domnească, nr.111, 800201, Galați, e-mail: secretar.arte@ugal.ro, 

Website: http://www.arte.ugal.ro; 

14)  Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești – Str. Domnească, nr.47, 

Galaţi, e-mail: transuei@ugal.ro, Website: http://www.transuei.ugal.ro; 

15)  Extensia Facultății de Medicină și Farmacie în Enna – Italia –Via Libero Grassi nr.8 - 94100 - Enna 

Bassa (secretariatul didactic), Via E.Matei nr.12 - 94100 Enna Bassa (secretariatul administrativ),  

 Telefon: 0039 0935 29385 (secretariatul didactic), 0039 0935 501977 (secretariatul 

administrativ); e-mail: secretar.med@ugal.ro, Website: www.medicina-enna.ugal.ro.  

 

 Identitatea Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi este asigurată prin:  

• denumire: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi; 

• emblemă, reprezentând sub formă stilizată treptele care duc spre arcadele ştiinţei, cu inscripţia: 

“UNIVERSITAS GALATIENSIS” şi ţinută de ceremonie (robă şi tocă), stabilite de Senat; 

• ziua Universităţii - 20 martie; 

• sediul administrativ: Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod 800008.  

  Pe lângă sediul central din Galaţi, activitatea didactică din Universitatea "Dunărea de Jos" se 

desfăşoară şi în sediile din Brăila și din Cahul, Chișinău, Comrat (Republica Moldova) și Enna (Italia). 

  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi deține în proprietate o suprafață de 46.238,3 m2 dintr-

un total de 50.598,22 m2 - suprafaţă totală a spaţiilor de învăţământ, adică un procent de 91,38 %. 

Suprafața totală a clădirilor aflate în proprietate este de de 54.816,21 m2 dintr-un total de 114.066,80 

m2 suprafaţă de teren aflat în proprietate. 

  Conform Ordinului privind atestarea dreptului de proprietate al Universității „Dunărea de Jos” 

din Galați asupra unor imobile situate în municipiul Galați, care fac parte din baza materială a 

Universității, înregistrat cu numărul 4326/12.06.2009 există proprietăți pe: 

• strada Domnească nr. 47 – corp U – sediul Universităţii – suprafață construită 3.135 m2, suprafață 

teren 4.687 m2; 

• strada Domnească nr. 111 – spaţii de învăţământ – suprafață construită 17.690 m2, suprafață teren 

40.660 m2; 

• strada Domnească nr. 102 – spaţii de învăţământ - suprafață construită 679 m2, suprafață teren 

1.152 m2; 

• strada Domnească nr. 155 – cămine, cantină, centrală şi anexe - suprafață construită 5.485 m2, 

suprafață teren 13.742 m2; 

• strada Domnească nr. 155 – Stadionul Portu Roşu anexe - suprafață teren 17.841 m2; 

• strada Parcului nr. 4 – Cămin A - suprafață construită 817 m2, suprafață teren 1.716 m2; 

• strada Parcului nr. 4 – Cămin B - suprafață construită 823 m2, suprafață teren 1.856 m2; 

• strada Florilor nr. 2 – Cămin F - suprafață construită 397 m2, suprafață teren 503 m2; 

• strada Florilor nr. 2 – cantină, ateşier tâmplărie, magazii - suprafață construită 1.510 m2, suprafață 

teren 2.700 m2; 

mailto:secretar.drept@ugal.ro
http://fsjsp.ugal.ro/
mailto:secretar.med@ugal.ro
http://www.fmfgl.ro/
mailto:secretar.arte@ugal.ro
http://www.arte.ugal.ro/
mailto:transuei@ugal.ro
http://www.transuei.ugal.ro/
mailto:secretar.med@ugal.ro
http://www.medicina-enna.ugal.ro/
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• strada Domnească nr. 152 – centrală şi magazie - suprafață construită 255 m2, suprafață teren 255 

m2; 

• strada Prutului nr. 3 – ateliere şi anexe - suprafață construită 2.246 m2, suprafață teren 3.620 m2; 

• strada Gării nr. 61-63 – cămine şi spaţii de învăţământ - suprafață construită 7.709 m2, suprafață 

teren 17.202 m2; 

• strada Basarabiei colţ cu strada Dr. Carnabel – bazin plase pescăreşti - suprafață construită 1.313 m2, 

suprafață teren 3.253 m2; 

• strada Mihai Bravu nr. 46A – sală de sport şi teren aferent - suprafață construită 789 m2, suprafață 

teren 10.301,75 m2; 

• Cartier Dunărea adiacent Bl. D9C-D9E – construcţie C1 (S+P+1) şi teren - suprafață construită 1.896,3 

m2, suprafață teren 1.059 m2; 

• părţi din imobilul din str. Eroilor nr. 34 în suprafaţă totală de 2242,49 m2 şi suprafaţă totală comună 

de 431,9 m2 – folosinţă gratuită pe termen de 20 de ani de la 18.01.2013; 

• strada Mihai Bravu nr. 48 – corp B – drept de administrare -  corp A cu suprafață desfășurată 1.875 

m2 și corp B cu suprafață desfășurată de 650 m2; 

• strada Al. I. Cuza nr. 35 şi strada Universităţii nr. 1 – drept de folosire până în 2021 pentru Fundaţia 

Medicală Universitară „Dunărea de Jos” – cu suprafață utilă construită de 361,36 m2; 

• Calea Galaţi, nr. 346, corpurile C şi D, Brăila – folosinţă gratuită până în 2021; 

• pentru extensia din Italia există o convenție între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și 

Universitatea Kore din Enna; 

• strada Oţelarilor nr. 23 A, spaţii de învăţământ proprietate a universităţii conform contract de 

vânzare-cumpărare 2986/ 25.05.2010 , parter şi mezanin cu suprafaţă utilă construită 535,10 mp; 

• strada Oţelarilor nr. 25, spaţii de învăţământ proprietate a universitaţii conform contract de 

vânzare-cumpărare 7087/15.10.2009 şi 2986/25.05.2018, parter cu suprafaţă utilă construită  1309 

mp. 

  În Universitate sunt acreditate sau autorizate provizoriu un număr 47 de domenii de licenţă cu 

93 programe de studii de licenţă. La Brăila sunt derulate activităţi didactice în cadrul a 4 domenii de 

licenţă cu 6 programe de studii, la Cahul (Republica Moldova) - 8 domenii de licenţă cu 9 programe de 

studii, la Chişinău (Republica Moldova) – 1 domeniu de licenţă cu un program de studii, iar la Enna 

(Italia) - 1 domeniu de licenţă cu 2 programe de studii (Medicină şi Asistenţă medicală generală). 

În cadrul Universității funcționează trei școli doctorale:   

a) Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială; 

b) Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești; 

c) Școala doctorală de Științe socio-umane. 

  
 

II.1.1 Analiza numărului de studenți înmatriculați 

 Ca sinteză, evoluția numărului total de studenți înmatriculați la programele de studii de licență și 

masterat de la ultima evaluare instituțională se prezintă astfel (cifrele sunt în corelație cu capacitățile de 

școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG de la ultima evaluare instituțională la toate 

programele de studii universitare de licență și la toate domeniile/programele de studii universitare de 

masterat). 
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 STUDENȚI ROMÂNI STUDENȚI STRĂINI  

An universitar Licență 
(IF+ID+IFR) 

Master Licență   Master Total 

2013/2014 8497 2038 1151 403 12089 

2014/2015 7844 1866 1172 415 11297 

2015/2016 7895 1752 1366 533 11546 

2016/2017 7562 1704 1312 684 11262 

2017/2018 7467 1859 1420 814 11560 

  Promovabilitatea studenților înmatriculați la programele de licență, este: 
An universitar An de studiu I II III IV V VI 

2013 - 2014 
înscriși 2953 2180 2719 1683 289 152 

promovați 2328 1894 2223 1195 276 129 

% 78,84% 86,88% 81,76% 71,00% 95,50% 84,87% 

2014 - 2015 
înscriși 2951 2526 2119 1543 289 208 

promovați 2247 2234 1800 1094 265 168 

% 76,14% 88,44% 84,95% 70,90% 91,70% 80,77% 

2015 - 2016 
înscriși 3129 2407 2403 1309 227 222 

promovați 2430 2145 2085 947 207 163 

% 77,66% 89,12% 86,77% 72,35% 91,19% 73,42% 

2016 - 2017 
înscriși 2727 2566 2247 1460 170 213 

promovați 2105 2197 1938 1055 157 122 

% 77,19% 85,62% 86,25% 72,26% 92,35% 57,28% 

2017 - 2018 
înscriși 2784 2280 2387 1442 257 183 

promovați 2128 1966 2089 1054 245 124 

% 76,44% 86,23% 87,52% 73,09% 95,33% 67,76% 

  Rata promovabilității la examenul de licență: 
Promoţia Absolvenţi Absolvenți cu diplomă Promovabilitate   (%) 

2014 2179 2043 93,76% 

2015 1879 1796 95,58% 

2016 1894 1764 93,14% 

2017 1744 1618 92,78% 

2018 1852 1644 88,77% 

. 

 
II.2 CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

II.2.1 Carta Universitară 

Universitatea dispune de o Cartă, adoptată de Senatul Universităţii "Dunărea de Jos” din Galaţi 

la data de 01.03.2012, avizată de către Direcția Juridică și de Direcția Avizare Acte și Contencios din 

cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu nr. 50124/02.09.2011.  

Carta este făcută publică prin postare pe site la adresa http://ugal.ro/informatii/documente-

publice/carta-universitatii  fiind astfel cunoscută de către toţi membrii comunităţii academice. 

II.2.2 Misiunea instituției de învățământ superior 

Conform Cartei, Capitolul 2 - Misiune şi obiective, misiunea Universității este „de a genera şi de 

a transfera cunoaştere către societate prin: 

http://ugal.ro/informatii/documente-publice/carta-universitatii
http://ugal.ro/informatii/documente-publice/carta-universitatii
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a) Formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării 

personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului 

socio-economic; 

b) Cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în 

domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor economice, al artelor, al literelor, al ştiinţelor 

umaniste, al ştiinţelor medicale, al ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării 

fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora; 

c) Universitatea oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare pentru valorificarea 

aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi socio-culturale; 

d) Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic menit să contribuie la formarea şi difuzarea 

valorilor culturale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la dezvoltarea culturii politice şi civice; 

e) Universitatea îşi asumă rolul de pol de creaţie ştiinţifică şi tehnologică pentru sprijinirea tuturor 

unităţilor economice, de învăţământ şi sociale din regiune; 

f) Universitatea are misiunea de promovare a valorilor culturii naţionale şi universale. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea mai multor 

obiective, dintre care pot fi enumerate următoarele: 

• formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, 

activităţi tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studiu aflate în structura 

Universităţii, al standardelor educaţionale şi cerinţelor societăţii; 

• actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii 

postdoctorale şi postuniversitare şi de formare continuă; 

• asigurarea calităţii activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale; 

• dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale şi aplicative; 

• asigurarea managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare şi administrative prin 

intermediul Consiliului de Calitate, condus de Rector. 

În Universitate nu funcţionează programe de studii universitare neautorizate 

provizoriu/neacreditate. 

II.2.3 Regulamentele, procedurile și metodologiile instituției de învățământ superior 

Conform art. 30 din Carta Universității, prevederile din cadrul acesteia sunt completate printr-un 

număr 19 regulamente, norme şi coduri: 

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii; adoptat de către Senat în data 

19.07.2013; 

b) Regulamentul de Gestiune Financiară Independentă a Fondurilor Facultăţilor; 

c) Manualul calităţii; 

d) Codul de asigurare a calităţii activităţilor; 

e) Codul de etică şi deontologie profesională universitară; 

f) Regulamentul intern; 

g) Metodologia de alegere pentru organismele şi funcţiile de conducere din Universitate; 

h) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale facultăţilor, departamentelor; 

i) Normele de administrare şi gestionare a patrimoniului Universităţii; 

j) Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică; 

k) Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii universitare; 

l) Regulamentul concursului de admitere; 
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m) Regulamentul de acordare a burselor; 

n) Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti; 

o) Codul studiilor universitare de doctorat; 

p) Regulamentul activităţii de doctorat; 

q) Regulamentul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic; 

r) Regulamentul Senatului; 

s) Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului. 

Există un Regulament Intern care a intrat în vigoare începând cu data de 25.02.2010 când a fost 

aprobat în ședinţa Senatului şi care respectă prevederile legale în vigoare, dar nu este actualizat. La data 

vizitei s-a constatat existența unei comisii la nivel de Universitate, desemnată de către Consiliul de 

Administrație care lucrează la actualizarea tuturor regulamentelor și metodologiilor aplicabile în 

Universitate. 

Conform Raportului de Autoevaluare, activitatea studenţilor este reglementată de 

Regulamentul privind activitatea universitară a studenţilor (RAUS). În Tabelul 2 din Regulament se 

specifică că studenții din anul I care nu au acumulat 40 de credite se consideră „repetent în anul I, cu 

plata taxei”.  

În Universitate există și Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor.  

 

II.2.4 Conducerea instituției, structuri manageriale  

Funcțiile de conducere, de la Directorii de departamente la Rector şi Preşedinte al Senatului, 

sunt desemnate prin alegeri libere.  

Alegerile se desfășoară pe baza unui Regulament de organizare şi desfăşurare a alegerilor în 

structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, aprobat de Senat în 

data de 04.11.2015. 

Alegerea directorilor de departament se face conform Metodologiei interne de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată 

prin HS 143/10.09.2015. 

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2015/anexa_la_hs_143_METODOLOGIE_Alegeri_departamente_2015-

2016.pdf 

Rectorul a fost confirmat prin Ordinul nr. 3174/18.02.2016 al Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice. 

Personalul cu funcţii de conducere al Universităţii este format din cadre didactice titularizate în 

învăţământul superior, cu norma de bază la Universitate, sunt profesori sau conferenţiari universitari 

titulari şi nu se află în condiţia de rezervare a postului. 

Sistemul de conducere utilizează sisteme informaţionale şi de comunicare, de tip Internet şi 

Intranet. Conducerea administrativă utilizează o platformă informatică proprie de management al 

resursei umane și a activității academice.  https://www.hr.ugal.ro/secure/ 

Senatul Universităţii este organul de decizie, creat prin alegerea democratică a reprezentanţilor 

de la fiecare facultate şi departament. În cadrul Senatului au fost create şase comisii de lucru 

specializate: Comisia didactică și de calitate, Comisia pentru bază materială, buget și finanțe, Comisia 

pentru cercetarea științifică, Comisia juridică și de etică, Comisia pentru activitatea studenţilor și 

probleme sociale, Comisia organizatorică și Cancelaria Senatului. Comisiile de specialitate ale Senatului, 

în colaborare cu prorectoratele de resort şi cu structurile suport relevante, au actualizat şi au supus spre 

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2015/anexa_la_hs_143_METODOLOGIE_Alegeri_departamente_2015-2016.pdf
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2015/anexa_la_hs_143_METODOLOGIE_Alegeri_departamente_2015-2016.pdf
https://www.hr.ugal.ro/secure/
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aprobare Senatului principalele regulamente şi metodologii privind desfășurarea proceselor didactice, 

de cercetare, studenţeşti şi administrative din universitate. 

Senatul Universităţii este format din 78 de membri, studenţii fiind reprezentaţi de 21 membri, 

ceea ce reprezintă un procent de 26,92%. La nivelul Consiliilor facultăților este asigurată reprezentarea 

studenților în procent de minim 25% conform prevederilor legale.  

Au existat și opinii conform cărora studenții au declarat că nu își cunosc reprezentanții în 

Consiliul facultății și în Senatul UDJG și susțin că nu au participat la alegerile studenților în forurile 

menționate (la întâlnirea cu studenții înmatriculați la programul de studii Automatică și Informatică 

aplicată).  

Universitatea dispune de structuri administrative proprii în conformitate cu  Organigrama 

administrativă, care funcţionează riguros în baza unor regulamente proprii. Compartimentele 

administrative sunt încadrate cu personal care corespunde, sub aspect numeric şi al calificării, scopului şi 

obiectivelor definite prin planurile strategice şi operaţionale proprii.  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi dispune de o administraţie care respectă 

reglementările legale în vigoare. Administrarea funcționării Universității este realizată prin personal 

calificat, adaptat profesional și numeric la necesitățile sale. 

La data vizitei, alături de personalul didactic, în Universitate activau 360 persoane încadrate în 

categoria personalului didactic auxiliar - 23,8% din total personal și 276 persoane nedidactice - 18,25% 

din totalul personalului. 

Universitatea dispune de o administraţie eficace şi riguroasă, având mecanisme de control bine 

definite. 

Monitorizarea managementului calităţii în Universitate este realizată prin Consiliul calității. 

Consiliul a fost numit prin HS nr. 57/18.05.2017. În cadrul Consiliului există Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității.  

Consiliul calității funcționează pe baza unui Regulament propriu, în care este stabilit modul de 

organizare şi funcţionare al acesteia. 

În Universitate este funcțional sistemul de management al riscurilor, existând o procedură 

aferentă și un registru al riscurilor. 

Universitatea dispune de un sistem informatic în care sunt integrate aplicaţii specifice diverselor 

structuri din universitate, aplicaţii pentru admitere, gestionare studenţi, gestionare planuri de 

învăţământ, note de comandă, formaţii de studiu, state de funcţii etc. 

Universitatea dispune de o bibliotecă formată dintr-un sediu central şi 3 filiale. În cadrul 

Bibliotecii activează un număr de 16 persoane. 

Din totalul de 16 persoane care ocupă posturi de bibliotecari patru au studii de biblioteconomie 

sau filologie; toate celelalte persoane care ocupă aceste posturi au absolvit cursuri postuniversitare de 

biblioteconomie. 

II.2.5 Personalul didactic 

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați ocuparea posturilor didactice se face prin concurs, 

organizat conform Legii 1/2011, a HG nr. 457/4.05.2011 și pe baza unei metodologii proprii privind 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare aprobate de Senatul universitar. Metodologia prevede 

condiţiile în care sunt înființate și scoase la concurs posturile didactice și de cercetare, condițiile privind 

ocuparea posturilor, înscrierea la concurs și desfășurarea concursului.  
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Informaţiile legate de aceste concursuri (Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare, lista posturilor vacante, alte criterii privind ocuparea posturilor vacante stabilite de facultăţi, 

lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs, formulare tipizate de înscriere la concurs, 

precum şi perioada de înscrieri) sunt afişate pe site-ul universităţii, la adresa: 

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/concurs-cadre-didactice. 

Ultima variantă a Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare a fost 

aprobată în Consiliul de Administraţie din 10.12.2018 şi transmisă Senatului Universităţii „Dunărea de 

Jos” din Galaţi, pentru aprobare, în data de 17.12.2018. 

Personalul didactic din Universitate îndeplineşte cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare pentru 

a desfăşura activităţi didactice şi de cercetare în învăţământul superior. Posturile din statele de funcţii se 

ocupă în conformitate cu Metodologia cadru la nivel naţional şi cu standardele proprii.  

Conform datelor din Raportul de autoevaluare, la data de 1 octombrie 2017, rezultă următoarea 

situația a cadrelor didactice (ocupate/vacante), structura cadrelor didactice cu norma de bază în 

Universitate este:  

Profesori:           161 posturi ocupate + 39 posturi vacante = 200 posturi; 

Conferențiari:     210 posturi ocupate + 47 posturi vacante = 257 posturi; 

Ș.l/Lectori           264 posturi ocupate + 131 posturi vacante = 395 posturi; 

Asistenți:             84 posturi ocupante + 118 posturi vacante = 249 posturi; 

Total:                   719 posturi ocupate +  335 posturi vacante = 1054 posturi. 

În Universitate sunt angajați un număr total de 65 de asistenți de cercetare. 

Raportat la numărul total de norme rezultă următoarea situație: 

• Cadrele didactice cu grad de profesor reprezintă un procent de 22,39% (161/719=0,2239), raportat 

la numărul total de cadre didactice titulare, sau 15,27% % (161/1054=0,1527), raportat la numărul 

total de posturi; 

• Cadrele didactice cu grad de conferențiar reprezintă un procent de 29,20% (210/719=0,292), 

raportat la numărul total de cadre didactice titulare, sau 19,92% % (210/1054=0,1992), raportat la 

numărul total de posturi; 

• Cadrele didactice cu grad de șef lucr./lector reprezintă un procent de 36,71% (264/719=0,3671), 

raportat la numărul total de cadre didactice titulare, sau 25,04% % (264/1054=0,2504), raportat la 

numărul total de posturi; 

• Cadrele didactice cu grad de asistent reprezintă un procent de 11,68% (84/719=0,1168), raportat la 

numărul total de cadre didactice titulare, sau 7,97% (84/1054=0,0797), raportat la numărul total de 

posturi. 

Conform datelor din Raportul de autoevaluare, la data de 1 octombrie 2018, rezultă 

următoarele date legate de situația cadrelor didactice (ocupate/vacante), astfel, structura cadrelor 

didactice cu norma de bază în Universitate este:  

Profesori:           158 posturi ocupate + 30 posturi vacante = 188 posturi; 

Conferențiari:     211 posturi ocupate + 50 posturi vacante = 261 posturi; 

Șef lucr./Lectori  273 posturi ocupate + 154 posturi vacante = 427 posturi; 

Asistenți:            104 posturi ocupante + 113 posturi vacante = 217 posturi; 

Total:                  746 posturi ocupate +  347 posturi vacante = 1093 posturi. 

În Universitate sunt angajați un număr total de 49 de asistenți de cercetare. 

Raportat la numărul total de norme rezultă următoarea situație: 

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/concurs-cadre-didactice
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• Cadrele didactice cu grad de profesor reprezintă un procent de 21,17% (158/746=0,2117), raportat 

la numărul total de cadre didactice titulare, sau 14,45% % (158/1093=0,1445), raportat la numărul 

total de posturi; 

• Cadrele didactice cu grad de conferențiar reprezintă un procent de 28,28% (211/746=0,2828), 

raportat la numărul total de cadre didactice titulare, sau 19,30%  (211/1093=0,1930), raportat la 

numărul total de posturi; 

• Cadrele didactice cu grad de șef lucr./lector reprezintă un procent de 36,59% (273/746=0,3659), 

raportat la numărul total de cadre didactice titulare, sau 24,97%  (273/1093=0,2497) raportat la 

numărul total de posturi; 

• Cadrele didactice cu grad de asistent reprezintă un procent de 13,94% (104/746=0,1394), raportat la 

numărul total de cadre didactice titulare, sau 9,51% (104/1093=0,0951), raportat la numărul total de 

posturi. 

La data vizitei, pentru anul universitar 2018-2019, în statele funcţii există 1093 norme didactice 

şi de cercetare, din care 746 ocupate de către cadre didactice titulare cu norma de bază  și 347 de 

posturi vacante. Posturile vacante sunt ocupate de: 25 cadre didactice pensionate, 12 cadre didactice 

asociate, 73 asociaţi neuniversitari şi de către 237 titularii universităţii (cadre didactice şi doctoranzi) în 

regim de plata cu ora. 

Conform datelor furnizate la momentul vizitei, structura de personal în Universitate este 

formată astfel: 

• cadre didactice titulare 49,47%; 

• personal didactic asociat 7,29%; 

• personal didactic auxiliar 25,07%; 

• personal nedidactic 18,17 %. 

Evoluția, pe grade didactice, a personalului didactic titular pe parcursul ultimilor patru ani 

universitari, se prezintă astfel: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Profesor universitar  123 139 159 161 158 

Conferențiar universitar 180 177 180 210 211 

Lector / Șef de lucrări 273 272 268 264 273 

Asistent universitar 103 89 75 84 104 

Preparator 12 6 0 0 0 

 

Personalul didactic titularizat acoperă într-un an universitar cel mult trei norme şi întocmeşte 

declaraţii de norme din care poate fi verificat acest fapt.  

Selectarea cadrelor didactice asociate se face pe criterii de performanţă, cu respectarea 

prevederilor legale privind calificarea, titlul ştiinţific, declaraţia adresată conducătorului instituţiei din 

care provin etc., dovezile fiind păstrate în Dosarul personal al cadrelor didactice asociate. 

Cadrele didactice asociate îndeplinesc condiţiile legale pentru a desfăşura activităţi didactice şi 

acoperă cel mult o normă în universitate. 

La data vizitei, în universitate îşi desfășurau activitatea un număr de 25 de cadre didactice 

pensionate. Aceştia ocupă un număr 15,261 norme (constituite din fracțiuni de normă).  

Nu există cadrele didactice pensionate care să acopere mai mult de o normă didactică. 
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Numărul de cadre didactice asociate a avut următoarea evoluție în ultimii cinci ani universitari 

(incluzând și posturile vacante acoperite de către titulari): 

Gradul didactic 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Profesor universitar  - - - - - 

Conferențiar universitar - - - - - 

Lector universitar / Șef de lucrări 392 445 478 461 573 

Asistent universitar 150 162 139 146 152 

TOTAL 542 607 617 607 725 

 

În statele de funcții figurează un număr de 719 cadre didactice, dintre acestea 203 având norma 

de bază la alte instituţii. Sunt îndeplinite condițiile pentru ocuparea posturilor, aspect constatat la 

evaluările pe programe. 

În Universitate desfășurau activități didactice, la data întocmirii raportului de autoevaluare, un 

număr de 104 cadre asociate din care: 42 pensionari, 16 cadre didactice asociate titularizate în 

învățământul superior, 46 cadre didactice asociate netitularizate în învățământul superior. 

Pe baza datelor puse la dispoziție, rezultă următoarele: 

• cadrele didactice cu grad de profesor reprezintă un procent de 22,39% (161/719=0,2239), 

raportat la numărul total de cadre didactice titulare, sau 15,27% % (161/1054=0,1527), raportat 

la numărul total de posturi; 

• cadrele didactice cu grad de conferențiar reprezintă un procent de 29,20% (210/719=0,292), 

raportat la numărul total de cadre didactice titulare, sau 19,92% % (210/1054=0,1992), raportat 

la numărul total de posturi. 

Ca urmare, procentul cadrelor didactice cu grade de profesor și conferențiar este: 

• raportat la numărul total de cadre didactice titulare 51,59% (371/719=0,5159); 

• raportat la numărul total de posturi 35,19% (371/1054=0,3519). 

Conform anexei 1, din totalul de 719 persoane care desfășoară activități didactice în 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 52 sunt doctoranzi, iar 667 au titlul științific de doctor. 

La data vizitei din totalul de 746 persoane care desfășoară activități didactice în Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, 75 sunt doctoranzi iar 671 au titlul științific de doctor. 

În cadrul Universității există un Departament de pregătire a personalului didactic. Acesta, din 

anul universitar 2012-2013, a devenit o structură a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi deserveşte în 

continuare întreaga Universitate, concentrându-se pe pregătirea personalului didactic şi pe dezvoltarea 

învăţământului universitar de licenţă, pe derularea programelor de formare iniţială şi continuă în 

domeniul pregătirii psiho-pedagogice. 

Titularii de disciplină, precum şi cadrele didactice care desfăşoară activităţi de aplicaţii au 

elaborat cursuri şi alte materiale didactice, publicate atât în edituri recunoscute, cât și în editura 

universităţii, Galați University Press (GUP). 

În perioada 2013-2017, au fost publicate un număr de 977 articole în reviste cotate ISI, 2061 

lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI), 792 lucrări ştiinţifice în 

volumele conferinţelor internaţionale indexate ISI. De asemenea, au fost publicate 503 cărţi în edituri 

naţionale, recunoscute CNCSIS, 151 cărţi în edituri internaţionale de prestigiu. Total 4484 publicații, ceea 

ce conduce la o medie de 1121 publicații pe an. Numărul cadrelor didactice titulare pentru ultimii patru 

ani universitari a fost de  691 +683+682+719, ceea ce conduce la o medie de 693,75. Astfel, rezultă 

pentru acest interval de timp o medie de 1,6 publicații pe un cadru didactic titular. 
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În ceea ce privește numărul de carti/manuale/cursuri publicate raportat la numarul de cadre 

didactice titulare din universitate pe perioada evaluată situația se prezintă astfel: 

Anul  Nr titluri Nr. cadre didactice 

titulare 

% Nr. tiluri / nr. cadre 

didactice titulare 

2013 147                 668                    22,01%        

2014 148 691 21,42% 

2015 155 683 22,69% 

2016 137 682 20,09% 

2017 172 719 23,92% 

2018 150 746 20,11% 

 

Pentru majoritatea programelor de studii evaluate există o bună acoperire cu cadre didactice 

competente a disciplinelor din planul de învăţământ. Există și unele excepții, cum sunt cele identificate 

la programele de studii Automatică sau Medicină, unde nu toate cadrele didactice au competenţe în 

domeniul disciplinei predate. 

- Raportul studenți / cadre didactice titulare (programele de studii acreditate, ciclul 

licență/master IF) 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Număr studenţi  

2017-2018_ 

IAN 2018 

(LICENȚĂ+ 

MASTER IF) 

Nr. cadre 

didactice 

titulare 

Raport 

1. Facultatea de Inginerie 881 97 9,08 

2. Facultatea de Arhitectură Navală 591 25 

23,64  

Recomandare 

standard 

specific     

15/1 

3. 
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi 

Electronică 
1287 59 

21,81 

Recomandare 

standard 

specific     

15/1 

4. Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila 490 36 13,61 

5. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 597 45 13,27 

6. Facultatea de Medicină şi Farmacie 2025 148 

13,68 

Recomandare 

standard 

specific  7/1 

7. Facultatea de Ştiinţe şi Mediu 298 40 7,45 

8. Facultatea de Litere 547 44 12,43 

9. Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie 413 34 12,15 

10. Facultatea de Arte 162 23 7,04 

11. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  833 37 22,51 

12. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1133 48 23,60 

13. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 685 30 22,83 

14. 
Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și 

Inginerești 
1346 45 29,91 

TOTAL 11288 711   
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-  Pondere acoperire posturi didactice cu titulari din total posturi (programele de studii acreditate, ciclul 

licență IF) 

Nr. 

crt. 
Facultatea Departamentul 

Nr. 

posturi 

Nr. cadre 

didactice 

titulare 

% 

1. 
Facultatea de Inginerie  

  

Ingineria fabricației 22 20 90,91% 

Ingineria Mediului și Securității în Industrie 20 18 90,00% 

Inginerie Mecanică 32 30 93,75% 

Sisteme Termice și Ingineria Mediului 16 15 93,75% 

Știința și Ingineria Materialelor 16 14 87,50% 

TOTAL FACULTATE 106 97 91,51% 

2. 
Facultatea de Arhitectură 

Navală 
Arhitectură Navală 33 25 75,76% 

TOTAL FACULTATE 33 25 75,76% 

3. 
Facultatea de Știința și 

Ingineria Alimentelor 

Știința Alimentelor, Ingineria Alimentelor, 

Biotehnologii și Acvacultură 
55 45 81,82% 

TOTAL FACULTATE 55 45 81,82% 

4. 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare, Inginerie 

Electrică și Electronică 

Automatică și Inginerie Electrică 43 29 67,44% 

Calculataore și Tehnologia Informației 26 17 65,38% 

Electronică și Telecomunicații 20 13 65,00% 

TOTAL FACULTATE 89 59 66,29% 

5.                                                                                                                                                                                             
Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 

Jocuri Sportive și Educație Fizică 24 13 54,17% ↓ 

Sporturi Individuale și Kinetoterapie 25 15 60,00% 

Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 
22 9 40,91% 

TOTAL FACULTATE 71 37 52,11%  ↓  

6. Facultatea de Litere 

Engleză 20 17 85,00% 

Limba și Literatura Franceză 13 12 92,31% 

Literatură, Lingvistică și Jurnalism 19 15 78,95% 

TOTAL FACULTATE 52 44 84,62% 

7. 
Facultatea de Științe și 

Mediu 

Chimie, Fizică și Mediu 36 27 75,00% 

Matematică - Informatică 22 13 59,09% 

TOTAL  FACULTATE 58 40 68,97% 

8. 
Facultatea de Istorie, 

Filosofie și Teologie 

Istorie, Filosofie și Sociologie 23 23 100,00% 

Teologie 11 11 100,00% 

TOTAL  FACULTATE 34 34 100,00% 

9.  
Facultatea de Inginerie și 

Agronomie din Brăila 

Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură 22 21 95,45% 

Științe Inginerești și Management 16 15 93,75% 

TOTAL  FACULTATE 38 36 94,74% 

10. 
Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

Administrarea Afacerilor 48 30 62,50% 

Economie 26 18 69,23% 

TOTAL  FACULTATE 74 48 64,86% 

11. 
Facultatea de Științe 

Juridice, Sociale și Politice 

Științe Administrative și Studii Regionale 19 14 73,68% 

Științe Juridice 19 16 84,21% 

TOTAL  FACULTATE 38 30 78,95% 

12 
Facultatea de Medicină și 

Farmacie 

Clinic Chirurgical 37 24 64,86% ↓  

Clinic Medical 59 41 69,49% ↓  

Medicină Dentară 53 24 45,28% ↓ 

Științe Farmaceutice 41 27 65,85% ↓ 
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Nr. 

crt. 
Facultatea Departamentul 

Nr. 

posturi 

Nr. cadre 

didactice 

titulare 

% 

Științe Morfologice și Funcționale 55 32 58,18% ↓ 

TOTAL  FACULTATE 245 148 60,41% ↓ 

13. Facultatea de Arte Teatru, Muzică și Arte Plastice 34 23 67,65% 

TOTAL  FACULTATE 34 23 67,65% 

14. 

Facultatea Transfrontalieră 

de Științe Umaniste, 

Economice și Inginerești 

Științe Generale 127 45 35,43% ↓ 

TOTAL  FACULTATE 127 45 35,43% 

TOTAL  UNIVERSITATE 1054 711 67,46% 

 

Pe baza datelor furnizate, evoluția numărului cadrelor dicatice titulare în Universitate, de la 

ultima evaluare până în prezent, a fost următoarea: 

Anul 2013-2014 – prof. - 107; conf. - 173, ș.l/lect. – 272; asist. -  98; prep. – 18;   Total: 668 

Anul 2014-2015 – prof. - 123  conf. - 180, ș.l/lect. – 273; asist. -  103; prep. – 12; Total: 691 

Anul 2015-2016 – prof. - 139; conf. - 177, ș.l/lect. – 272; asist. -  89; prep. – 6;     Total: 683 

Anul 2016-2017 – prof. - 159; conf. - 180, ș.l/lect. – 268; asist. -  75; prep. – 0;     Total: 682 

Anul 2017-2018 – prof. - 161; conf. - 210, ș.l/lect. – 264; asist. -  84; prep. – 0;     Total: 719 

Universitatea dispune în prezent de cadre didactice calificate, asigurând astfel acoperirea pentru 

cel puţin un ciclu de licenţă, a activităţilor prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ cu cadre 

didactice competente, specializate şi cu experienţă în învăţământul universitar. Structura personalului 

pe grade didactice este echilibrată, ceea ce va permite, în perspectivă, o evoluţie firească din punct de 

vedere al carierei universitare.   

La data vizitei, în Universitate activau un număr de 746 cadre didactice titulare și 347 posturi 

vacante,  fiind înmatriculați un număr de 12035 studenți incluzând studenții din extensii. Raportul 

număr studenţi/ număr posturi este 11,01 studenţi/ total cadre didactice, iar raportul număr studenți/ 

număr cadre didactice titulare este  16,13 studenți/ cadre didactice titulare. 

Pentru anul universitar 2018-2019 situaţia raportului dintre studenţi şi cadrele didactice pe 

facultăți se prezintă astfel: 

Facultatea de Inginerie 7.98 std/cd; 

Facultatea de Arhitectură Navală 17.62 std/cd; 

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 16.05 std/cd; 

Facultatea de Inginerie si Agronomie din Brăila 11.74 std/cd; 

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor 11 std/cd; 

Facultatea de Medicină și Farmacie 11.92 std/cd; 

Facultatea de Științe și Mediu 5.41 std/cd; 

Facultatea de Litere12.60 std/cd; 

Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie 11.88 std/cd; 

Facultatea de Arte 4.61 std/cd; 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 15.70 std/cd; 

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice 23.26 std/cd; 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 12.60 st/cd; 

Facultatea Transfrontalieră 13.12 std/cd. 
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Formaţiile pentru cursuri şi seminarii sunt în toate cazurile cele prevăzute în reglementările 

legale specifice domeniilor şi în corelație cu capacitatea sălilor.  

 

II.2.6 Administrația instituției 

Dependențele ierarhice și funcționale ale serviciilor suport din universitate sunt definite clar în 

Organigrama academică a Universității. Din aceasta rezultă relaţiile existente între Senat, Președintele 

Senatului, Rector, Consiliul de administraţie şi celelalte structuri managerial-administrative. De 

asemenea, este evidenţiată existenţa unor structuri absolut necesare pentru funcţionarea Universităţii, 

cum sunt Comisia de etică universitară sau Consiliul calității, Comisia de asigurare a calităţii. În 

organigramă se regăsesc şi structurile necesare pentru funcţionarea Școlii doctorale, Facultăţile, 

Departamentele.  

Există și o organigramă administrativă, mai detaliată, care include și Direcțiile, Serviciile și 

Birourile care funcționează în cadrul Universității. 

Diagramele de relații la nivelul departamentelor/structurilor instituționale respectă prevederile 

legale, pe de o parte, dar asigură, pe de altă parte, şi o funcţionare eficientă a întregii Universităţi, pe 

toate dimensiunile sale. 

II.2.7 Baza materială  

Baza materială a universităţii acoperă prin dimensiune şi dotare nevoile studenţilor 

înmatriculaţi. Universitatea dispune, conform anexei 2, de 125 săli de curs care acoperă 11720.14 m2 

(dintre care 86 săli proprii reprezentând 7569.8 m2), 27 săli de seminar care acoperă 1317 m2 (dintre 

care 27 săli proprii reprezentând 1317 m2), 411 săli de laborator care acoperă 49379.94 m2 (dintre care 

289 săli proprii reprezentând 18657.56 m2 adică 70.31% din numărul de săli).  

Universitatea îşi desfăşoară activitatea şi în spaţii din alte ţări, pe baza unor acorduri şi 

protocoale de colaborare. Astfel, spaţiile închiriate în Republica Moldova sunt: Universitatea "Bogdan 

Petriceicu Hașdeu" din Cahul - 1.596, 0 m2, Universitatea de Stat de Educație Fizică şi Sport din Chișinău - 

542,0 m2, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - Chişinău 112,9 m2, Universitatea Cooperatist-Comercială 

din Moldova - Chișinău - 260,1 m2. 

Extensii: 

 Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești – Str. Domnească, nr.47, 

Galaţi, e-mail: transuei@ugal.ro, Website: http://www.transuei.ugal.ro; 

 Facultatea Transfrontalieră (până la 30.09.2018 – Facultatea Transfrontalieră de Științe 

Umaniste, Economice și Inginerești) are o particularitate fundamentală care determină organizarea 

întregii activități didactice și de cercetare și, această particularitate este aceea că Facultatea 

Transfrontalieră prestează servicii educaționale în afara granițelor României, în Republica Moldova. 

 Organizată, la început, ca o extensiune în Republica Moldova, a Universității Dunărea de Jos din 

Galați, Facultatea Transfrontalieră rezolvă prin specificul ei o problemă mult discutată la toate nivelurile 

în România și Republica Moldova, o problemă introdusă prin Protocolul de Colaborare dintre Ministerele 

Educației din cele două țări. România oferă anual un număr de burse de studii universitare (de licență, 

de masterat și de doctorat) cetățenilor Republicii Moldova. În schimb Republica Moldova oferă un 

număr de burse cetățenilor români. Aspirația către Vest a cetățenilor Republicii Moldova, alături de 

numărul de burse acordate de România a condus la o depopulare a instituțiilor de învățământ din 

Republica Moldova, suprapusă regresului demografic și emigrației. În acest context Facultatea 

mailto:transuei@ugal.ro
http://www.transuei.ugal.ro/
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Transfrontalieră a Universității Dunărea de Jos din Galați asigură educarea cetățenilor Republicii 

Moldova în Republica Moldova. Acest lucru este posibil, în primul rând, datorită existenței unei echipe 

(corp didactic) extrem de mobile care se deplasează din România în Republica Moldova zilnic (la Cahul și 

la Comrat) sau periodic pentru perioade mai lungi (la Chișinău). Activitățile didactice de la Facultatea 

Transfrontalieră sunt susținute nu numai de cadrele didactice ale Departamentului de Științe Generale 

(departamentul Facultății Transfrontaliere) ci și de cadre didactice de la alte departamente ale 

Universității Dunărea de Jos din Galați. 

 În baza protocoalelor de colaborare semnate de conducerea Universității Dunărea de Jos din 

Galați cu conducerile Universității de Stat B. P. Hasdeu din Cahul (primul partener), Universității de Stat 

de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Direcției de Învățământ din Unitatea Teritorială Administrativă 

Găgăuză de la Comrat și Institutului de Științe ale Educației de la Chișinău, Facultatea Transfrontalieră 

folosește, prin închiriere, spații ale instituțiilor respective – la Comrat sunt folosite spații de la 

Universitatea din Comrat. Facultatea Transfrontalieră chiar a amenajat spații pentru activități didactice 

la Universitatea din Cahul și la Universitatea din Comrat. 

 Programele de studii universitare de licență și de masterat pe care le rulează Facultatea 

Transfrontalieră sunt programe propuse în urma discuțiilor cu factorii de decizie din comunitățile în care 

Facultatea își desfășoară activitatea și cu structurile de conducere ale instituțiilor partenere și care se 

bazează pe solicitările cetățenilor Republicii Moldova.  

În ceea ce privește studiile universitare de licență la Cahul, programul studenților cuprinde șase 

ore de activități didactice, de luni până vineri, desfășurate în sălile Universității de Stat B. P. Hasdeu din 

Cahul pentru toate programele rulate până la acoperirea numărului total de ore. Pentru activitățile 

desfășurate la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, activitățile se desfășoară, de 

regulă, pe durata unei săptămâni, în săli puse la dispoziție (prin contracte de închiriere) de către gazde. 

 În cazul programelor universitare de masterat, datorită faptului că aproape toți studenții sunt 

angajați, activitățile se desfășoară în zilele de Joi și Vineri după amiaza și în zilele de Sâmbătă dimineața, 

de asemenea, în spații puse la dispoziție de instituțiile partenere și tot în baza contractelor de închiriere.     

 Activitatea de predare învățare se desfășoară în spațiile puse la dispoziție de parteneri dar 

activitățile de cercetare (laborator) se desfășoară – pentru toate programele de studii derulate la Cahul 

– în laboratoarele de la Galați. Pentru aceasta studenților li se acordă transport (de la Cahul la Galați și 

de la Galați la Cahul) și cazare în căminele Universității Dunărea de Jos din Galați pe perioade care 

asigură parcurgerea tuturor activităților din programele de învățământ. Nu toți studenții înmatriculați la 

programele de studii universitare de licență au prevăzute activități de cercetare în laboratoare așa că nu 

toți trebuie să vină la Galați. Studenții de la programele universitare de masterat aceștia se deplasează la 

Galați – pentru activitățile de laborator – pe cont propriu asigurându-li-se cazarea în căminele 

Universității Dunărea de Jos din Galați (aceasta tocmai datorită faptului că acești studenți sunt angajați) 

pentru perioade de week-end. 

Facultatea Domneiul de Licență Programul  de studiu 

Facultatea Transfrontalieră 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă (la Cahul) 

Educaţie fizică şi sportivă (la Chișinău) 

Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare(la Cahul) 

Inginerie electrică 
Electromecanică (la Cahul) 

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul) 

Zootehnie Piscicultură şi acvacultură (la Cahul) 
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Relații internaționale și studii 
europene 

Relații internaționale și studii europene (la Cahul) 

Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor  
(la Cahul) 

Economie și afaceri 
internaționale 

Afaceri internaționale (la Cahul) 

 

Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini în 
domeniile: 1) Matematică și științele naturii; 2) Științe 
inginerești; 3) Științe sociale; 4) Științe umaniste și arte; 5) 
Științe biologice și biomedicale; 6) Știința sportului și educației 
fizice 

Pentru a oferi o imagine asupra dimensiunilor activității Facultății Transfrontaliere și, implicit, a 

Universității Dunărea de Jos din Galați în Republica Moldova în parteneriat cu instituții din această țară, 

în tabelul de mai jos se precizează numărul de săli închiriat pentru anii universitari analizați. 

 Cahul Chișinău  Comrat Chișinău (IȘE) 

2013-2014 25(L)+8(M) 2(L)+2(M) 2(M) - 

2014-2015 25(L)+6(M) 4(L)+4(M) 4(M) - 

2015-2016 25(L)+9(M) 6(L)+6(M) 4(M) - 

2016-2017 22(L)+11(M) 6(L)+9(M) 4(M) 1(M) 

2017-2018 24(L)+11(M) 6(L)+7(M) 4(M) 3(M) 

Numărul sălilor este însoțit de L pentru programe universitare de licență și M pentru programe 

universitare de masterat. 

 Extensia Facultății de Medicină și Farmacie în Enna – Italia –Via Libero Grassi nr.8 - 94100 - Enna 

Bassa (secretariatul didactic), Via E.Matei nr.12 - 94100 Enna Bassa (secretariatul administrativ),  

 Telefon: 0039 0935 29385 (secretariatul didactic), 0039 0935 501977 (secretariatul 

administrativ); e-mail: secretar.med@ugal.ro, Website: www.medicina-enna.ugal.ro.  

Pentru extensia din Italia există o convenție între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea Kore 

din Enna. 

AN UNIV. Programul de studii 
anul I anul II anul III TOTAL  

B T B T B T Buget Taxă 

2015-
2016 

 - Medicină (Enna) 0 34         0 34 

 - Asistenţă medicală generală (Enna) 0 10         0 10 

TOTAL  =  0 44 0 0 0 0 0 44 

2016-
2017 

 - Medicină (Enna) 0 43 0 22     0 65 

 - Asistenţă medicală generală (Enna) 0 13 0 7     0 20 

TOTAL  =  0 56 0 29 0 0 0 85 

2017-
2018 

 - Medicină (Enna) 0 47 0 36 0 19 0 102 

 - Asistenţă medicală generală (Enna) 0 21 0 12 0 7 0 40 

TOTAL  =  0 68 0 48 0 26 0 142 

 

Conform Raportului de autoevaluare, rezultă faptul că la nivelul fiecărei facultăți sunt asigurate 

spații suficiente desfășurării activităților didactice de curs, seminar, laborator și proiect.  

S-a verificat, prin sondaj, la programele de studii cu numărul cel mai mare de studenți 

înmatriculați, corelaţia dintre mărimea formaţiilor de studiu şi orarul activităţilor didactice.  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are în proprietate 91,38 % din suprafaţa totală a 

spaţiilor de învăţământ, adică o suprafaţă de 46238 m2 din totalul de 50598,22 m2, cu toate dotările 

necesare. 

mailto:secretar.med@ugal.ro
http://www.medicina-enna.ugal.ro/
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În plus, Biblioteca are o rețea proprie formată din 59 de calculatoare funcționale, 35 stații de 

lucru pentru utilizatori, cu acces la Internet și la bazele de date proprii ale bibliotecii, sunt destinate 

utilizatorilor), aplicațiile specifice de bibliotecă sunt găzduite pe 3 servere. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați dispune de o bibliotecă formată dintr-un sediu central 

şi 3 filiale. Funcționarea acestora se bazează pe un regulament propriu (Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a bibliotecii universitare). 

Conform celor prezentate în Raportul de autoevaluare, rezultă următoarele: 

• Universitatea face parte din consorţiul ANELIS PLUS; 

• Biblioteca universităţii dispune de 461.218 volume de bibliotecă (cărţi, enciclopedii, dicţionare, 

reviste, microfişe, CD-ROM-uri, brevete de invenţie); 

• În anul 2017 numărul de volume intrate a fost de 3.062, iar în anul 2018 numărul de volume a 

fost 3624. 

• În sălile de lectură, de la sediul Central şi din cadrul filialelor bibliotecii, sunt puse la dispoziţia 

utilizatorilor în acces liber la raft un număr de 53.055 volume (cărţi şi publicaţii periodice 

româneşti şi străine); 

• Biblioteca universității a dezvoltat activități de schimb interbibliotecar cu un număr de 71 de 

parteneri din țară și 69 de parteneri externi din 22 de țări (Albania, Argentina, Austria, Belgia, 

Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, 

Polonia, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Spania, S.U.A., Taiwan, Ucraina); 

• Ca urmare a schimbului interbibliotecar, în anul 2017, au intrat în colecții un număr de 502 titluri 

de publicații (cărți, reviste și documente electronice) într-un număr de 743 de volume. 

Din analiza prin sondaj a unor fișe de disciplină s-a constatat că bibliografia recomandată 

conţine şi titluri editate la Galaţi University Press care sunt disponibile în biblioteca universităţii.  

Spațiile destinate lecturii din biblioteca centrală și din filiale sunt următoarele: 

• Spațiu total de depozitare - 2955,97 mp; 

• Spațiu săli de lectură - 141,40 mp; 

• Nr. locuri în săli - 1221 locuri. 

Luând în considerare numărul total de studenți de 11.560 (licență + master), rezultă un raport 

de 1221 locuri/11560 studenți = 0,1056, adică 10,56%; standardul obligatoriu menționând un procent de 

cel puțin 10% de locuri în sălile de lectură. 

Biblioteca Universităţii "Dunărea de Jos" din Galați dispune de 124 abonamente şi schimburi la 

reviste româneşti şi 116 reviste străine. 

Lista acestora, pentru anii 2014 și 2015 este accesibilă de la adresa de internet: 

http://www.lib.ugal.ro/Periodice.html, iar pentru perioada 2007-2012 la adresa de internet: 

http://www.lib.ugal.ro/news/periodice/arhiva/arhiva_periodice.html  

În cadrul Universității, titularii de disciplină, precum şi cadrele didactice care desfăşoară 

activităţi de aplicaţii au elaborat cursuri şi alte materiale didactice, unele publicate în editura 

universităţii, Galați University Press (GUP). 

La editura Universităţii se editează şi Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Prin 

intermediul compartimentului tipografie-multiplicare se realizează multiplicarea cursurilor pentru 

studenţii programelor de licenţă şi masterat. 

http://www.lib.ugal.ro/Periodice.html
http://www.lib.ugal.ro/news/periodice/arhiva/arhiva_periodice.html
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În perioada 2013-2017 au fost publicate cărți de specialitate, monografii și volume ale 

conferințelor științifice: anul 2013 – 16; anul 2014 – 27; anul 2015 – 32; anul 2016 – 15; anul 2017 – 23, 

anul 2018 – 58, adică un total de 171 publicatii. 

Universitatea dispune de programe de calcul (software) adecvate orelor de aplicații și cercetării 

științifice, dar acestea nu sunt repartizate uniform pentru domeniile existente. 

Astfel, există în dotare softul CATIA - Computer Aided Three dimensional Interactive 

Applications), produs al companiei Dassault Systems; Solid Edge este un program de tip CAD produs de 

firma Siemens. 

HPC @ UGAL asigură resurse pentru calcul paralel de înaltă performanță, care sunt puse la 

dispoziția comunității academice din Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați. Sistemul HPC permite 

realizarea de simulări numerice în mecanica fluidelor prin licența existentă pentru 528 de procese de 

calcul paralel pentru Ansys CFD. Pe platforma HPC (High Performance Computer) sunt instalate licențe 

achiziționate pe bază de contract, următoarele pachete software:   

Pachetul Numeca 7.2. (Licențierea achiziționată acoperă modulele Hexpress, ISIS-CFD și CFView -  

Universitatea este singurul deținător al licenței în Europa de est);  

Pachetul Ansys 19.2 (Licențierea este pentru modulele Fluent, CFX, IcemCFD, Aqwa, Polyflow, 

TurboGrid. Pachetul Ansys - Universitatea este printre cei cinci deținători oficiali ai licenței în România, 

alături de UPB, UTCN, UPT și UTCB); 

Pachetul Shipflow 6.4 (Licențierea achiziționată acoperă modulele XMESH, XPAN, XGRID, XVISC, 

XCHAP si XPOST). 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are un Campus Agreement pentru produse Microsoft 

punând la dispoziția tuturor studenților platforma de lucru colaborativ Microsoft Office 365 

(www.student.ugal.ro). Numeca Fine Marine cu cele 240 de licențe de calcul paralel.  

Universitatea dispune de: 411 laboratoare cu o suprafaţă totală de  49379,94 m2 (dintre care 

289 proprii cu o suprafaţă totală de 18657,56 m2).  

Dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare este prezentată pe site-ul Universității. 

http://ugal.ro/files/cercetare/2018/Echipamente_UC_17_05_2018.pdf 

http://ugal.ro/files/cercetare/2018/Software_UC_17_05_2018.pdf 

http://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/infrastructura-de-interes-national 

Studenții de la programul de studii Automatică și Informatică aplicată au precizat că un număr 

redus de activități de laborator se desfășoară utilizând echipamente și aparatură de laborator, 

majoritatea activităților de acest tip realizându-se prin simulare pe calculator. 

Universitatea dispune de un număr de 3 complexe de cămine studenţeşti („A.I.Cuza”, „22 

Decembrie” și campusul „Științei” http://campus.ugal.ro/) cu 923 de camere, care însumează un număr 

total de circa 3000 locuri de cazare. Universitatea dispune de 4 cantine care oferă 330 locuri pentru 

servit masa simultan,  4 săli de sport şi un stadion. De asemenea, prin intermediul Centrului de consiliere 

şi orientare în carieră, universitatea oferă studenţilor servicii menite să uşureze adaptarea studenţilor la 

cerinţele învăţământului superior şi să-i îndrume în desăvârşirea carierei profesionale. 

De la ultima evaluare, pe lângă cantina din complexul studențesc, au mai fost deschise încă două 

cantine, respectiv în campusurile din strada Domnească 111 și strada Gării nr. 61-63. 

În Universitate funcționează trei asociaţii studenţeşti: Societatea studenților mediciniști, Liga 

studenților și ASCOR . În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi studenţii sunt informaţi despre 

existenţa serviciilor care li se adresează: cămine, cantine, baza sportivă, informaţiile utile regăsindu-se 

atât în ghidul studentului, cât şi online. 

http://www.student.ugal.ro/
http://ugal.ro/files/cercetare/2018/Echipamente_UC_17_05_2018.pdf
http://ugal.ro/files/cercetare/2018/Software_UC_17_05_2018.pdf
http://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/infrastructura-de-interes-national
http://campus.ugal.ro/
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  În perioada 2013-2018, fondurile totale destinate lucrărilor de reabilitare, modernizare, 

consolidare şi extindere a spaţiilor de învăţământ şi de cazare, au fost de 21.868.152,12 lei. La sfârşitul 

fiecărui an calendaristic, în universitate este demarat procesul de planificare a achiziţiilor publice şi 

investiţiilor pentru anul următor, prin completarea referatelor de necesitate şi oportunitate de către 

toate facultăţile din universitate, pe baza unor bugete previzionate. În cazul în care apar modificări ce au 

ca scop acoperirea unor necesităţi care nu au fost cuprinse în strategia anuală de achiziţii publice, 

introducerea acestora în strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare. 

 

II.2.8 Activitatea financiară 

În cadrul Universității există Direcţia Generală Economică, Investiţii şi Relaţii Internaţionale în 

subordinea căreia funcţionează şi departamentele financiar-contabile:  

• Direcţia Management Financiar-Contabil; 

• Serviciul Financiar; 

• Serviciul Contabilitate; 

• Biroul Management Financiar al Proiectelor. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi organizează contabilitatea proprie și întocmeşte 

toate documentele contabile: registrul inventar, bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi 

raportul de gestiune. Universitatea utilizează pentru activitatea complexă de contabilitate sistemul 

informatic „Premier”, iar pentru salarizare un sistem informatic de dezvoltare proprie a universităţii. 

Direcția Generală Economică este încadrată cu un număr de 35 de persoane, din care 33 cu 

studii superioare în domeniul economic și 2 în domeniul Administrației publice. 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Direcţia Generală Economică stabileşte bugete 

previzionate în care se includ şi veniturile proprii previzionate, precum şi modul în care acestea sunt 

alocate pe capitole de cheltuieli. Politica de asigurare a calităţii este parte a managementului strategic. 

Universitatea are cod de identificare fiscală – CUI 3127522 şi cont la trezorerie, la BRD şi la BCR. 

 Universitatea şi-a organizat contabilitate proprie, întocmeşte bilanţ contabil , cont de execuţie 

bugetară şi raport de gestiune propriu din care rezultă că cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare, veniturile încasate şi destinaţia lor, precum şi caracterul non-profit al instituţiei. 

Universitatea dispune de bugete anuale de venituri şi cheltuieli aprobate de Senat respectate în 

mod riguros. Conform datelor puse la dispoziție, rezultă că în anul 2017, pentru activitatea de bază, 

cheltuielile reprezintă 74,61% din totalul cheltuielilor, iar veniturile din finanţarea de bază reprezintă 

80,44 din total venituri. Bilanțurile financiare din perioada 2013-2017 sunt prezentate în anexa 6.7 la 

Raportul de autoevaluare. 

 Universitatea dispune de surse de la buget şi de surse din venituri proprii, conform Bugetului de 

venituri şi cheltuieli.  

Rezultatele exercițiilor financiare pentru perioada evaluată venituri/ cheltuieli/ profit/ pierdere 

sunt următoarele: 

 

 

Anul                                                                Venituri Cheltuieli Rezultat 

2013                                                     103192546 102378868   8062675 – deficit 

2014                                                        111458689 104639652 5285487 - excedent 

2015                      131844180 132697836 3057388 - deficit 
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2016                                                         127916732 119792148 7151068 - deficit 

2017                                            141171895 149129156 56792696- deficit 

2018 (30 iunie)                                         103032953 77003267 8011146 – excedent 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are dezvoltate strategii financiare pe termen scurt şi 

mediu care vizează proiecţii ale veniturilor şi bugetarea cheltuielilor. Unul dintre obiectivele specifice 

menționate în Planul strategic se referă la Creşterea volumului resurselor financiare atrase. Pentru 

aceasta se propun 6 măsuri specifice: 

a) Dezvoltarea unui serviciu consultanță și de lansare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă; 

b) Creşterea numărului de studenţi străini, dublată de măsuri de asigurare a unor condiţii de studii mai 

bune pentru aceştia şi a unui pachet de servicii de asistenţă specializată; 

c) Dezvoltarea de programe de studiu și a extensiunilor din afara tării; 

d) Creşterea numărului de programe de studiu în limbi străine; 

e) Încurajarea participării în cadrul unor consorţii europene la programe cu finanţare externă; 

f) Iniţierea unui parteneriat între Facultatea de Medicină şi Farmacie şi autorităţile locale pentru 

implicarea studenţilor de la Medicină dentară în asistenţa stomatologică pentru persoanele asistate 

social. 

În cadrul Universității, taxele şcolare ale studenţilor sunt calculate în concordanţă cu costurile 

medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la studiile universitare 

de licenţă, masterat sau doctorat similare. Taxele sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin afişare pe 

site-ul universităţii, la adresa http://www.ugal.ro/studenti/taxe. Taxele de școlarizare, pentru 

învățământul cu frecvență, depind de la facultate la facultate și de la programe de studii la programe de 

studii, în cadrul aceleiași facultăți (între 2700 lei/an  și 6000 lei/an). De asemenea sunt prevăzute taxe 

pentru restanțe și repetenție, examene de diferenţă, recuperări laboratoare, examene de finalizare 

studii. Taxe anuale de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018 la învăţământul la distanţă şi 

învăţământul cu frecvenţă redusă (ID/IFR) sunt unitare (2700 lei/an și 45 lei/credit în caz de repetenție). 

Taxele sunt informaţii publice, disponibile studenţilor la adresa : 

http://www.ugal.ro/files/taxe/Anexa_1_taxe_IF_2018-2019_licenta_si_master.pdf 

 În Universitate există un Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 

pentru studenţi, aprobat prin HS 169/28.09.2017 şi disponibil la 

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/hotarare-senat169_anexa_Metodologie_burse.pdf 

În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați se acordă următoarele tipuri de burse: din 

venituri bugetare – de performanţă, de merit, de studiu, sociale și ocazionale; din venituri proprii – 

sociale și pentru studenți străini. Conform Raportului de autoevaluare, cuantumul burselor oferite de 

Universitate, în perioada 2013-2017 a fost: 

a) din venituri bugetare – de performanţă 101, de merit 2441, de studiu 5002, sociale 2675 și 

ocazionale 276; 

b) din venituri proprii – sociale 135 și pentru studenți străini 420. 

Prin contractul instituţional, Universitatea „Dunărea de Jos” plăteşte burse pentru studenţii 

străini bursieri ai statului român, în valoare de 65 euro pentru studenţii de la programele de studii de 

licenţă şi 75 euro pentru studenţii de la masterat. Numărul total al acestora de la ultima evaluare a fost 

de 6152. 

În același timp, în contractul instituţional sunt prevăzute şi granturile doctorale. Numărul 

acestor burse, de la ultima evaluare, a fost de 398. Universitatea este partener în proiectul de burse 

http://www.ugal.ro/studenti/taxe
http://www.ugal.ro/files/taxe/Anexa_1_taxe_IF_2018-2019_licenta_si_master.pdf
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/hotarare-senat169_anexa_Metodologie_burse.pdf


 

 

 

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR    

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR 
 

 

 

34 
 

doctorale și de cercetare „Eugen Ionesco”, pentru cetățenii străini provenind din statele membre 

Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). Din anul 2013 până în prezent un număr de 23 doctoranzi și 

cercetători post-doctorat, în principal, din Madagascar, Camerun, Mauritania, Senegal, Coasta de Fildeș, 

Togo, Vietnam, dar și Republica Moldova și Georgia, au studiat în centrele de cercetare ale Universității. 

Metodologia de acordare a burselor, în care se regăsesc posibilităţile de asistenţă financiară şi 

alte forme de ajutor din partea Universităţii, este adusă la cunoştinţa studenţilor prin afişare pe site-ul 

universităţii (http://www.ugal.ro/studenti/burse), dar şi pe site-urile facultăţilor. Ultima variantă a 

metodologiei a fost avizată în şedinţa Consiliului de administraţie din data 19 septembrie 2017 şi 

aprobată de Senat prin Hotărârea nr. 169 din 28 septembrie 2017. La art. 7(1) din metodologie se 

specifică: „Bursele acordate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în condiţiile legii, sunt: 

a) burse pentru stimularea performanţei academic; 

b) burse sociale; 

c) burse sociale ocazionale; 

d) burse special; 

e) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate; 

f) alte forme de sprijin material. 

În Capitolul II - CATEGORII DE BURSE sunt specificate condițiile de îndeplinit pentru acordarea burselor, 

modul în care acestea sunt atribuite și cuantumul lor. La fel și pentru alte forme de sprijin material. 

La data vizitei, cuantumul burselor la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați era: 

2061812 lei/lună de la bugetul de stat şi 94698 lei/lună din venituri proprii universitate.  

În cadrul universității, un număr de 67 studenți beneficiază de burse acordate de societăți 

comerciale. Studenţii beneficiază de burse acordate de mediul economic. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi susţine studenţii pentru participarea la concursuri şi 

manifestări ştiinţifice studenţeşti: la Concursul Info Smart, International Student Scientific Symposium 

Research in Automatic Control, Computer Science, Electrical and Electronics Engineering, Concursul 

Profesional Studenţesc Mastercam Context, Galmed - Congresul Naţional cu participare internaţională 

pentru Studenţi, Farmacişti, Medici Rezidenţi, Medici Dentişti, Ecotrophelia etc. Sub îndrumarea 

cadrelor didactice, studenţii publică articole în reviste ştiinţifice studenţeşti - revista Smart Student, 

iStudent,  participă la evenimente culturale (expoziţii de pictură, spectacole, piese de teatru, recitaluri 

muzicale), în cadrul cărora instituţia oferă premii şi distincţii studenţilor. 

În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi se aplică practici de auditare internă cu privire 

la principalele domenii ale activităţii universitare. Auditarea este efectuată de către Biroul de audit 

public intern pe baza planurilor de audit. Activitatea financiară a Universităţii este auditată de 

Compartimentul de Audit Public Intern şi Curtea de Conturi. Auditarea internă este realizată efectiv, 

periodic şi are la bază Carta auditului intern. Anual se publică un raport de audit intern  şi un plan de 

măsuri în vederea ameliorării. 

http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-audit 

La Raport de autoevaluare sunt atașate rapoartele de audit public intern pentru perioada 2013-

2017. Raportul de audit anual este public, disponibil la adresa 

http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-

audit. Pe lângă raportul de audit anual se publică şi Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 

activităţii de audit public intern cu scopul de a garanta îmbunătăţirea activităţii de audit public intern şi 

de a asigura un plus de valoare activităţilor auditate. Acest program de îmbunătăţire este public, 

disponibil la adresa: 

http://www.ugal.ro/studenti/burse
http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-audit
http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-audit
http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-audit
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http://ugal.ro/files/audit/2018/Programul_de_asigurare_a_activitatii_de_audit_2017.pdf  

Analiza activităţii financiare este publicată pe pagina web a universităţii, în urma dezbaterii în 

Senat a Raportului Rectorului privind starea universităţii. http://ugal.ro/informatii/documente-

publice/rapoarte-anuale-universitate 

 Direcţia economică stabileşte bugete previzionate în care se includ şi veniturile proprii 

previzionate, precum şi modul în care acestea sunt alocate pe capitole de cheltuieli. Politica de asigurare 

a calităţii este parte a managementului strategic. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați dispune de rezerve financiare şi de surse diversificate 

de finanţare. Cheltuielile din veniturile aferente finanţării de bază nu depăşesc, în medie, 65% din 

valoarea sumelor primite, ceea ce arată o bună gestionare a alocaţiilor bugetare şi folosirea şi a altor 

surse de venituri proprii pentru finanţarea activităţilor. 

Deficitul înregistrat în anii 2016, 2017 este cauzat de: 

• constituirea provizioanelor aferente hotărârilor judecătoreşti privind drepturile salariale; 

• scăderea numărului de studenţi la taxă, rezultând astfel diminuarea veniturilor încasate; 

• creditarea proiectelor aflate în derulare, cu încasarea ulterioară a sumelor creditate; 

• creşterea cheltuielilor cu amorizarea a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul 

universităţii, în urma reevaluării din anul 2015. 

La momentul vizitei, universitatea a recuperat din deficitul înregistrat în cei doi ani financiari 

precedenţi. 

Cheltuielile de personal, care includ cheltuieli cu salariile, tichete de masă şi contribuţii cu 

asigurările sociale, în sumă absolută și respectiv ca pondere din total cheltuieli au avut următoarea 

evoluție:  

2014 - 57.355.942 lei reprezentând 54.81% din totalul cheltuielilor; 

2015 - 57.773.517 lei reprezentând 43,68% din totalul cheltuielilor; 

2016 -  84.597.276 lei reprezentând 71,32% din totalul cheltuielilor; 

2017 - 99.201.493 lei  reprezentând 66.75% din totalul cheltuielilor. 

 

II.2.9 Etica în Instituția de învățământ superior 

În Universitate există un Cod de etică şi deontologie profesională universitară, aprobat de 

Senatul universitar și care este parte integrantă a Cartei. Codul de etică și deontologie profesională . 

Conform art.5(2) „Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de 

administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector”. 

Comisia de etică funcționează pe baza unui Regulament propriu aprobat prin Hotărârea 

Senatului nr.181/12.12.2013. 

În Capitolul 2 – Organizarea, funcționarea și atribuțiile CEU sunt specificate următoarele: 

Componența Comisiei de etică (art.2) este „propusă de consiliul de administraţie, avizată de senatul 

universitar şi aprobată de rector”. Președintele Comisiei este propus de membrii CEU și este ales prin 

vot de către aceștia, este avizat de CA și de Senat și numit de Rector (art. 5.2). Mandatul fiecărui 

membru al comisiei este de patru ani. 

Prin Decizia nr.3364/29.11.2016, Rectorul Universității a numit membrii Comisiei de etică. 

Aceasta este formată din 13 persoane și are un președinte și un vicepreședinte. Președintele Comisiei 

este propus de membrii CEU și este ales prin vot de către aceștia, este avizat de CA și de Senat și numit 

de Rector. 

http://ugal.ro/files/audit/2018/Programul_de_asigurare_a_activitatii_de_audit_2017.pdf
http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate
http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate
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În Codul de etică și în Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei sunt specificate ca 

termene de sesizare 30 de zile, fiind menționată și posibilitatea de autosesizare a comisiei.  

La data vizitei au fost prezentate rapoartele Comisiei de etică din anii 2013-2017, aprobate prin 

hotărâre de Senat, după cum urmează HS 7/27.02.2014, HS nr.16/30.03.2015, HS nr.4/14.01.2016, HS 

nr.41/21.02.2017,HS nr.46/16.02.2018. 

De asemenea, aceste rapoarte sunt parte componentă a Raportului anual al rectorului: 

http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate.  

Conform Art.6(b) din Regulamentul de funcționare, Comisia realizează un raport anual referitor 

la situația respectării eticii și deontologiei profesionale universitare și a eticii activităților de cercetare-

dezvoltare. Raportul este prezentat Rectorului și Senatului, nu mai târziu de luna februarie a anului 

următor. Raportul este considerat un document public și este publicat pe site-ul Universității „Dunărea 

de Jos” din Galați. http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/rapoarte-

anuale-ale-ceu 

  Prevederile Codului de etică şi deontologie profesională universitară sunt aduse la cunoştinţa 

tuturor membrilor comunităţii universitare. Conform acestui Cod, ori de câte ori este cazul, Comisia de 

Etică a Universităţii analizează abaterile şi poate lua măsuri de prevenire şi înlăturare a lor.  

  În cadrul Universității se utilizează aplicația software pentru detectarea plagiatului 

www.sistemantiplagiat.ro, din august 2014, software recomandat prin Ordinul MENCS nr. 3485/2016 

din 24 martie 2016 - privind lista programelor recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 

organizatoare de studii universitare de doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de 

similitudine pentru lucrările ştiinţifice. 

  Pentru utilizarea acestui soft există procedură și instrucțiuni de utilizare 

http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/11-site/5851-procedura-

generala-de-utilizare-a-sistemului-antiplagiat  

  În ultimii cinci ani activitatea comisiei a cuprins: 25 de cauze care au vizat plagiatul, autoplagiatul 

și falsificarea sau fabricarea de date; 43 de sesizări au vizat alte încălcări ale normelor de etică și 

deontologie profesională; 14 avize s-au referit la desfășurarea activității de cercetare științifică, iar 3 au 

reprezentat solicitări de înscrisuri/ răspunsuri către terți. Măsurile luate s-au concretizat în:  

- 7 avertismente scrise (din care unul contestat la CNE); 

- 6 au fost sancționate prin „suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la 

un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de 

îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă”, (2 pentru un an, 3 

pentru 2 ani și 1 pentru 10 ani); 

- 1 sancțiune prin „diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de 

conducere, de îndrumare și de control”, cu un cuantum de 10%  pentru o perioadă de 3 luni.(contestat la 

CNE). 

 

 

 

 

II.3 EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

 

II.3.1 Admiterea 

http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/rapoarte-anuale-ale-ceu
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/rapoarte-anuale-ale-ceu
http://www.sistemantiplagiat.ro/
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/11-site/5851-procedura-generala-de-utilizare-a-sistemului-antiplagiat
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/11-site/5851-procedura-generala-de-utilizare-a-sistemului-antiplagiat
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Universitatea dispune de o Metodologie a desfăşurării concursului de admitere la Universitatea 

“Dunărea de Jos” din Galaţi, ultima versiune fiind aprobată în ședința de Senat din data de 19 martie 

2018. 

Informații legate de admitere sunt prezentate pe site-ul Universității, la adresa de internet: 

www.admitere.ugal.ro. În metodologie sunt prevăzute, pentru fiecare program de studii, criteriile 

pentru examenul de admitere în învăţământul superior. Începând cu anul universitar 2012-2013, toate 

facultăţile Universităţii organizează concurs de admitere bazat pe susţinerea unor probe de testare a 

cunoştinţelor.  

La Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Facultatea de Arte și Facultatea de Istorie, Filosofie și 

Teologie (specializările Artă sacră și Teologie ortodoxă asistență socială), admiterea este precedată de 

susținerea unor probe eliminatorii. 

Înscrierea la concursul de admitere se face, pentru programele de licență, numai pe baza 

diplomei de bacalaureat sau a unei diplome echivalente. Pentru programele de master admiterea se 

face pe baza diplomelor obținute la ciclul de licență, iar la doctorat pe baza diplomelor de licență și 

master. 

În metodologie se specifică: „Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate 

ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în 

ceea ce privește taxele de școlarizare”. Condițiile speciale de înscriere pentru candidații din Republica 

Moldova, absolvenți ai liceelor din România și Republica Moldova, și cele pentru candidații aparținând 

etniei rromilor se regăsesc într-o anexă suplimentară. 

La nivelul Universității mai există și trei metodologii specifice pentru studenții din UE, pentru 

studenții non-UE și pentru etnici români cu domiciliu în străinătate. 

În Universitate există Regulamentul activităţii universitare a studenţilor (RAUS) care cuprinde 

drepturile şi obligaţiile studenţilor, transferul de credite, regulile de promovare a studenţilor dintr-un an 

în altul, de transfer, de schimbare a ritmului studiilor, de continuare a studiilor, de finalizare a studiilor, 

precum şi statutul financiar al studentului. 

Alături de acestea sunt elaborate un Cod al drepturilor și obligațiilor studenților și un Ghid al 

studentului. 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform Metodologiei de 

desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat. 

La data elaborării Raportului de autoevaluare, în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

studiau 1217 studenţi străini (români de pretutindeni) înmatriculaţi la studii de licenţă, la care se adaugă 

253 studenţi non – UE (din care 50 sunt studenţi la anul pregătitor de limba română), 813 studenţi la 

studii de masterat şi 24 studenţi la doctorat. Gestionarea acestei activități este realizată prin Direcţia 

Generală Secretariat, prin personal cu atribuţii în acest sens. 

 

 

II.3.2 Activitatea de formare profesională a studenților 

Contractul de studii și actele adiționale aferente sunt încheiate în două exemplare, un exemplar 

se înmânează studentului, iar celălalt se păstrează în dosarul studentului, la secretariatul facultăţii.  În 

contractul de studii se specifică programul de studii, durata studiilor, sistemul de credite și condițiile de 

promovare, diploma obţinută la absolvire, serviciile oferite, facilităţile si toate obligaţiile de care 

http://www.admitere.ugal.ro/
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Universitatea este răspunzătoare, drepturile si obligaţiile financiare si de studiu ale candidatului etc.. În 

baza acestor acte, candidatul este înmatriculat ca student.   

Programele de studii universitare de licență/masterat se organizează pe baza planului de 

învăţământ aprobat de Senatul universitar.   

Fișele de disciplină au structura și conținutul corecte și conțin referiri la bibliografie recentă și 

relevantă. 

Conferirea diplomelor şi certificatelor de absolvire se face în conformitate cu condiţiile stabilite 

de lege, în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și 

disertație – aprobat în Hotărârea Senatului nr. 21/8.5.2014. Documentele sunt emise de Secretariatul 

Universităţii şi sunt semnate de rector, decan, secretarul şef al universităţii şi secretarul şef al facultății.  

Există Registrul matricol pentru fiecare program de studii, precum şi Supliment la diplomă 

pentru fiecare absolvent. Începând din anul universitar 2006-2007, Universitatea a eliberat Suplimentul 

la diplomă, tuturor absolvenţilor. 

Respectarea reprezentativității studenților în structurile universitare de conducere (senat și 

consiliile facultăților) a fost constată în momentul vizitei și a rezultat din documentele analizate, dar și 

pe baza discuțiilor cu studenții. 

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările ulterioare, Universitatea 

aplică principiul reprezentativităţii la toate nivelurile, studenţii fiind reprezentaţi în toate structurile de 

conducere. 

  Condiții privind transferul studenților 

La Art. 34 din RAUS se specifică: „Mobilitatea definitivă se aprobă numai în perioada 1 septembrie - 1 

octombrie a anului universitar respectiv. Mobilitatea definitivă a studentului se poate face de la o 

facultate (specializare) la o facultate (specializare) cu profil identic sau apropiat şi fără modificarea 

formaţiilor de studiu şi fără depăşirea cifrei de şcolarizare ARACIS stabilită prin HG. Mobilitatea definitivă 

nu se poate face în anul I de studii”.  

 În anul universitar 2017-2018 s-au înregistrat 23 de cereri de mobilitate permanentă, de asemenea, 

în acelaşi an universitar s-au înregistrat 11 solicitări de mobilitate definitivă de la Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galaţi către alte centre universitare. 

  Evaluarea pe parcurs, examinarea și notarea studenților  

      Examinarea şi notarea studenţilor se face în baza Regulamentului de evaluare şi notare a studenţilor 

şi în baza Regulamentului activităţii universitare a studenţilor. 

 Fişele disciplinelor cuprind modalităţile de examinare şi notare. Conform acestor regulamente, la 

evaluare participă titularul de disciplină şi un cadru didactic de specialitate. Fiecare proces de evaluare 

se bazează pe criterii şi metode stabilite la începutul semestrului şi pe bareme aduse la cunoştinţa 

studenţilor.  

 La nivelul universităţii, în Regulamentul de evaluare şi notare a studenţilor este menţionată 

modalitatea de contestare a evaluării de către studenţi şi de rezolvare a contestaţiilor.  

  Cu ocazia vizitei s-a observat că în unele cataloage există o singură semnătură, cea a titularului 

disciplinei. Având în vedere faptul că pe planificarea examenelor și în realitate participă la evaluarea 

finală două cadre didactice este necesară să se realizeze semnarea cataloagelor și de cel de al doilea 

examinator, conform planificării. 

  Organizarea examenelor de finalizare a studiilor 
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  Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza Regulamentului 

activităţii universitare a studenţilor. Regulamentul este în acord cu cerinţele normative referitoare la 

studenţi din Metodologia de evaluare externă a ARACIS, cu cerinţele din Legea educaţiei naţionale şi alte 

legi aplicabile, precum şi cu Carta Universităţii, cu principiile şi practicile europene ale învăţământului 

centrat pe student.  

  Conferirea diplomelor şi a certificatelor de absolvire se face în baza unei proceduri operaționale 

privind Procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa actelor de studii, din 30.06.2015, în 

conformitate cu condiţiile stabilite de lege.    

Asigurarea  mobilităților la nivel național și internațional 

  Mobilitatea academică a studenţilor se face în baza Regulamentului activităţii universitare a 

studenţilor, http://ugal.ro/files/studenti/2018/RAUS_2018.pdf cu respectarea legislaţiei în vigoare 

(Ordinul MEN nr.651/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a 

studenţilor).  

  Studenţii care vin la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prin mobilitate definitivă de la alte 

instituţii de învăţământ superior vor fi înmatriculaţi numai dacă prezintă acordul instituţiei de unde 

pleacă, precum şi documentele şcolare care să ateste statutul lor academic şi financiar. 

 

II.3.3 Valorificarea calificării obținute 

  Concordanța între planurile de învățământ și competențele așteptate la finalizarea ciclului de 

studii; consistența fișelor de disciplină (se corelează cu evaluarea programelor din cadrul evaluării). 

  Toate programele de studiu care se derulează în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi sunt 

autorizate provizoriu sau acreditate, iar diplomele elaborate respectă concordanţa cu studiile efectuate, 

conform normativelor legale. Conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii programele de studii sunt revizuite periodic pentru a 

corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale în baza Regulamentului privind 

iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. Programele de studii 

oferite de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi sunt revizuite pentru a corespunde, pe de o parte, 

standardelor specifice ARACIS şi, pe de altă parte, programelor de studii similare din ţări europene, în 

vederea adaptării ofertei educaţionale. Planurile de învățământ pentru programele de studiu în limbi 

străine au fost elaborate în concordanță cu competențele și conținuturile didactice oferite de 

universități de prestigiu din străinătate și urmăresc să promoveze o abordare multi-disciplinară și inter-

disciplinară, cu accent  pe dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale studenților, care le va 

oferi, după absolvire, acces la o piață a muncii globalizată.   

  Programele de studii din universitate sunt dezvoltate în funcţie de cerinţele calificării 

universitare şi au la bază Nomenclatorul MEN privind domeniile de studii şi programele de studii în 

vigoare.  Diplomele oferite absolvenţilor sunt în concordanţă cu calificările universitare reglementate la 

nivel naţional prin Cadrul Naţional al Calificărilor.  

 Practica studenților 

  Conforma Regulamentului activității universitare a studenților, Art. 21 Practica este obligatorie. 

Verificarea cunoştinţelor dobândite de student în activitatea de practică se face prin examinare 

susţinută la facultate, în cadrul colocviului de practică. La nivelul fiecărei facultăţi se derulează stagii de 

practică, internship pe baza unor convenţii semnate cu mediul socio-economic. 

http://ugal.ro/files/studenti/2018/RAUS_2018.pdf
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  În scopul îmbunătăţirii practicii studenţilor, au fost implementate instrumente noi de colaborare 

a universităţii cu organizaţiile economice şi nonprofit. La nivelul universităţii există Centrul de Consiliere 

şi Orientare în Carieră (http://ugal.ro/studenti/centrul-de-consiliere-si-orientare-in-cariera), iar la nivelul 

fiecărei facultăţi s-au constituit departamente de orientare profesională a studenţilor.  

  În Universitate există un Regulament al Centrului de orientare şi consiliere în carieră a 

studenţilor. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a oferit servicii de consiliere și orientare în 

carieră și consiliere psihologică studenților, elevilor, dar și absolvenților. În anul 2018 au fost organizate 

un număr total de 30 de workshopuri, la acestea au participat un număr de 643 de studenți. Activităţile 

desfăşurate au constat în consiliere și orientare în carieră de grup și individuală, şedințe individuale de 

consiliere psihologică, organizare workshop-uri de dezvoltare personală, participare la evenimentele 

altor organizații studențești din cadrul UDJG, promovare CCOC și UDJG, diverse activități. 

La întâlnirea avută în cadrul vizitei cu angajatorii, aceștia au solicitat existența unui accent mai 

mare în cadrul pregătirii pus pe partea aplicativă și practică, inclusiv introducerea unor stagii de practică 

cu durată mai mare. 

Folosirea noilor tehnologii în procesele educaționale. Centrarea predării – învățării – evaluării pe 

student 

  Relaţia student-profesor este una de parteneriat. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate 

cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc 

resurselor noilor tehnologii (e-mail, pagina personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în 

format electronic) facilitând dialogul cu studenţii, bibliografie, resurse în format electronic. Sunt folosite 

materiale auxiliare, de la tablă la flipchart şi videoproiector, smart board etc. 

  La nivelul departamentelor sunt organizate întâlniri în care se fac analize de curs, axate atât pe 

conţinuturi cât şi pe modalitatea de transmitere a cunoştinţelor.  

  La nivelul anilor de studii şi al programelor există tutori, desemnaţi dintre cadrele didactice. 

Aceştia au atribuţii de consiliere, monitorizare şi facilitare a proceselor de învăţare. 

  În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi s-a derulat un proiect care a avut ca ţintă 100 de 

studenţi cu dizabilităţi care au fost integraţi în colective şi au avut astfel oportunitatea de a-şi continua 

studiile. Pentru nevoile speciale ale acestei categorii de studenţi cadrele didactice şi-au adaptat strategia 

de predare. Aceste proiecte pentru studenţii cu dizabilităţi sunt: 

a) Proiectul POSDRU/86/1.2/S/63951, Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat 

pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi – EUPD; 

b) Proiectul POSDRU/157/1.3/S/140877, e-Mentor:Dezvoltarea de competente si abilităţi TIC şi 

Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi. 

  Prin Planul strategic 2016-2020 se vizează elaborarea şi implementarea unui program de 

profesionalizare a carierei universitare prin formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul 

didacticii universitare. Ca urmare, se preconizează a se dezvolta un mediu propice studiului care va 

încuraja studenţii să creeze cunoaştere, să participe la concursuri cu creaţii originale şi să se dezvolte 

intelectual.   

 Mecanisme de urmărire a traseului absolvenților 

  Universitatea urmăreşte permanent cariera absolvenţilor săi printr-un sistem propriu organizat 

în acest scop şi prezintă anual un raport pentru toate programele de studii. Pentru a urmări inserţia 

absolvenţilor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pe piaţa muncii, precum şi evoluţia nivelului de 

satisfacţie a acestora, Universitatea a formulat un chestionar pe care absolvenţii îl completează după 

absolvire, atunci când se prezintă la biroul Acte studii pentru a-şi ridica diplomele.  

http://ugal.ro/studenti/centrul-de-consiliere-si-orientare-in-cariera
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  Din analiza raportului instituţional privind rezultatele studiului de monitorizare a inserţiei pe 

piaţa muncii, rezultă că, la nivelul anului 2017, la un an de la absolvire, procentul de inserţie pe piaţa 

muncii este de 68,84% din total respondenti. 

  Din absolvenţii cu diplomă de licenţă, în perioada 2013-2017 un procent mediu de 54,66 % au 

fost admişi la studii universitare de masterat. 

  Din 414 absolvenți ai Facultății de Medicina și Farmacie, în perioada 2013-2017, sunt admiși la 

rezidențiat 286, adică 71 % . 

 

 II.3.4 Activitatea de cercetare științifică 

Activitatea de cercetare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se desfăşoară în cadrul a 31 

unități de cercetare, care sunt specializate în cinci domenii fundamentale. 

Din cele 31 unități de cercetare, 16 au fost ierarhizate în categoria de excelență, pe criterii de 

performanță, infrastructură, calitatea și vizibilitatea resursei umane, precum și implicarea în activități 

CDI  multi, inter- sau transdisciplinare. 

În acord cu strategia CDI asumată la nivel instituțional, în anul universitar 2017-2018, s-a 

înființat Platforma integrată de cercetare interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos”– ReForm. 

Platforma integrează activitatea unităților de cercetare performante cu cea a școlilor doctorale. 

Strategia de dezvoltare a ReForm-UDJG este derivată din Strategia națională de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, Strategia națională pentru competitivitate 2014 – 2020, Strategia CDI 

a Comisiei Europene (2014-2020)  

În Universitate există elaborată o Strategie de cercetare, dezvoltare, inovare 2016-2020. În plus, 

a fost concepută o Strategie privind internaţionalizarea activităţii de cercetare. 

Universitatea, pentru buna desfășurare a activității de cercetare, a constituit un Consiliu pentru 

cercetarea ştiinţifică UDJG . 

Întreaga activitate de cercetare se bazează pe o infrastructură dezvoltată în timp fiind generată 

o așa numită „infrastructură strategică”. 

În cadrul Universității a fost elaborat un  Plan operațional CDI-UDJG. 

Strategia de cercetare este axată pe structura creată de cele 31 unități de cercetare. 

În perioada analizată ponderea veniturilor realizate din activitatea de cercetare în total venituri 

a fost următoarea: 2013 - 24.17%, 2014 - 18.68%, 2015 - 33.98%, 2016 - 15.02%, 2017 - 7.26%, 2018 

(pâna la 30.06) 11.81%. 

        Universitatea„Dunărea de Jos” din Galați a dezvoltat o strategie coerentă a cercetării științifice 

bazată pe: 

1. o serie de documente programatice precum: 

a) Regulamentul activităţii de cercetare-dezvoltare; 

b) Strategia de cercetare-dezvoltare-inovare 2016-2020; 

c) Planuri operaţional de cercetare, dezvoltare, inovare 2017 și 2018. 

2. Strategia privind internaţionalizarea activităţii de cercetare; 

3. Infrastructuă 

a) Centre de cercetare de excelenţă; 

b) Centre de cercetare pe domenii; 

c) Infrastructura de cercetare și soft; 

d) Platforma de cercetare ReFORM; 

4. Organizatoric  



 

 

 

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR    

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – EQAR 
 

 

 

42 
 

Consiliul pentru cercetarea ştiinţifică UDJG. 

        Cercetarea dispune de resurse financiare, logistice şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

stabilite. Veniturile din activitatea de cercetare au fost în sumă de 7.163.622 lei pentru anul 2017. 

   

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate 

  În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi s-au atras fonduri prin contracte de cercetare 

ştiinţifică câştigate prin competiţii naţionale şi internaţionale, în competiții relevante Creative Europe, 

ANCSI, ANCS, CNCS, EFSA, Horizon2020, ERA-NET, PNCDI III, POP, PNCDI II, COST etc., precum şi cu 

agenţi economici din ţară şi străinătate. 

  În perioada 2013-2017, au fost publicate un număr de 977 articole în reviste cotate ISI, 2061 

lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI), 792 lucrări ştiinţifice în 

volumele conferinţelor internaţionale indexate ISI. De asemenea, au fost publicate 503 cărţi în edituri 

naţionale, recunoscute CNCSIS, 151 cărţi în edituri internaţionale de prestigiu. 

   Rezultatele cercetării pentru unele domenii sunt apreciate la nivel naţional prin premii, citări, 

cotări. Publicaţiile, patentele, lucrările de anvergură sunt menţionate în baze de date internaţionale.  

  Lucrările ştiinţifice publicate de cadrele didactice şi de cercetare ale Universităţii „Dunărea de 

Jos” din Galaţi au un număr de 1773 citări în publicaţii indexate şi cotate ISI Thomson. 

  Pentru invențiile și lucrările realizate, UEFISCDI 2016/2017 a oferit următoarele premii: 3 premii 

pentru articole ISI – în reviste din zona roşie de top, 123 premii pentru articole ISI – în reviste din zona 

roşie, 101 premii pentru articole ISI – în reviste din zona galbenă.   

  În cadrul Universității sunt organizate, periodic, conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice 

pentru cadre didactice, cercetători şi studenţi, la care se înregistrează participare importantă a 

cercătorilor din străinătate. În perioada 2013-2017, Universitatea a organizat 489 de manifestări 

ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională. 

  Publicațiile realizate de Universitate sunt indexate pe fluxul principal al publicațiilor 

(http://ugal.ro/files/cercetare/2017/16_05_Publicatii.pdf): The Annals of „Dunărea de Jos” University of 

Galati - Fascicle VI. Food Technology, indexată Thomson Reuters Master Journal List, Emerging Sources 

Citation Index, Web of Science; SCOPUS, Agricultural and Biological Sciences (Food Science), Engineering 

(Industrial and Manufacturing Engineering), Scopus Journal Metrics; The Annals of „Dunărea de Jos” 

University of Galati - Fascicle XII. Welding equipment and technology, indexată în SCOPUS; Revista 

Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascicle I. Economics and Applied Informatics este 

indexată în EconLit, DOAJ, REPEC, Ulrich, EBSCO, iar din anul 2018 în ERIH+  

(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493270)  

  Universitatea editează reviste prin intermediul Editurii Universităţii „Galati University Press”, 

inclusiv analele UGAL. 

   

 Veniturile obținute din activități de cercetare 

În perioada 2013-30 iunie 2018, în cercetare au fost obținute, conform declarației universității, 

următoarele sume: 37.684.110 (VP) și 94.545.337 (FEN). Veniturile din cercetare, conform contului de 

execuție, pentru ultimii ani reprezintă: 2014 – 4.159.517 lei, 2015 – 4.727.034 lei, 2016 – 8.104.682 lei, 

2017 -  7.163.622 lei (datele sunt cuprinse și în Rapoartele anuale ale rectorului privind starea 

universității http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate).   

 

II.3.5. Relațiile internaționale și parteneriatele instituției de învățământ superior 

http://ugal.ro/files/cercetare/2017/16_05_Publicatii.pdf
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493270
http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate
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Analiza participării la activități organizate prin programele ERASMUS pentru întreaga perioadă 
de evaluare se prezintă astfel: 
  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Total 

Acorduri Studii ERASMUS (KA 103) 93 68 22 23 30 236 

Acorduri Studii ERASMUS (KA 107) - - - 5 8 13 

Acorduri Practică ERASMUS (KA 103) 3 30 9 23 15 80 

 Acorduri Practică ERASMUS (KA 107) - - - - - - 

Mobilități Studii SMS OUTGOING (KA 103) 50 47 30 38 34 199 

Mobilități Studii SMS OUTGOING (KA 107) - - - - - - 

Mobilități Practică SMP OUTGOING (KA 103) 9 2 - 36 28 75 

Mobilități Practică SMP OUTGOING (KA 107) - - - - - - 

Mobilități STA, STT, SOM OUTGOING (KA 103) 75 66 89 64 80 374 

Mobilități STA, STT, SOM OUTGOING (KA 107) - - - - 4 4 

VALOARE în EUR Contract Erasmus (KA 103) 209.931 314.913 265.200 237.725 263.870 1.291.639 

 VALOARE în EUR Contract Erasmus (KA 107) - - - 42.665 144.955 187.620 

MOBILITĂȚI SMS/SMP INCOMING (KA 103) 56 18 35 40 58 207 

MOBILITĂȚI SMS/SMP INCOMING (KA 107) - - - - 2 2 

Mobilități STA, STT, INCOMING (KA103) 28 12 9 25 26 100 

Mobilități STA, STT, INCOMING (KA107) - - - - 16 16 

SMS - mobilități studențești de studiu, SMP - mobilități studențești de practică, Mobilități cadre didactice STA = predare, Mobilități 
cadre didactice/administrative STT = Instruire, Mobilități cadre didactice/administrative SOM = organizare mobilități 

 
 La nivel de universitate există semnate acorduri bilaterale în afara celor de tip ERASMUS. 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați deține și acorduri non erasmus cu instituții din U.E. și instituții 
din afara U.E. 

 

II.4 MANAGEMENTUL CALITĂȚII  ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  

II.4.1 Situația evaluărilor instituționale și a programelor de studii 

Acreditarea instituțională precedentă a avut loc în perioada 23 - 25.10.2013 și a fost finalizată cu 
acordarea calificativului ”Grad de încredere ridicat”.   
Situația evaluărilor programelor de studii – Respectarea termenelor de evaluare, pentru programele de 

studii de licență și masterat - toate programele au fost evaluate la termen. 

 

II.4.2 Implementarea recomandărilor făcute la evaluarea externă precedentă (implementare 

plan de măsuri) 

Ca urmare a recomandărilor din raportul de evaluare externă rezultat în urma evaluării instituționale 

anterioare, Universitatea a luat o serie de măsuri imediate, în cursul anului universitar 2013-2014 pentru 

rezolvarea/remedierea situațiilor identificate. Situația la momentul vizitei se prezintă astfel: 
 

Nr RECOMANDARE STADIUL ACTUAL 
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1 Analizarea tuturor planurilor de învățământ având în 
vedere revederea succesiunii disciplinelor la unele 
programe de studii (cu referire expresă la programul 
Administrație publică și Mecatronică), includerea în 
planurile de învățământ a unor discipline care lipsesc și 
care sunt relevante pentru asigurarea calificării, 
redenumirea unor discipline, reducerea disciplinelor 
comune acolo unde acestea nu sunt adecvate (cu 
referire la programul Electronică aplicată), ținând 
seama de cerințele specifice fiecărui program, cu 
participarea efectivă a comisiilor de inițiere, 
monitorizare și aprobare a programelor de studii. 

Planurile de învățământ ale programelor nominalizate au fost 
actualizate și sunt în prezent în acord cu cele aflate în uz la celelalte 
universități din țară.  
Pentru planurile de învățământ nominalizate, au fost redenumite 
disciplinele, au fost modificate succesiunea disciplinelor, au fost 
incluse disciplinele care lipseau și care erau relevante pentru 
asigurarea calificării și au fost eliminate disciplinele comune. 
Mai mult, ca urmare modificărilor standardelor specifice şi a 
introducerii disciplinei Etică şi integritate academică toate planurile de 
învăţământ din universitate au fost actualizate şi sunt conforme noilor 
reglementări. 

2 Perfecționarea activității de marketing universitar, 
includerea în aceasta a tuturor programelor de studii, 
astfel încât candidații să cunoască toate aspectele 
legate de oferta educațională a universității, urmărind o 
reorientare a unora dintre candidați de la specializări cu 
cerere mai mare spre specializări cu cerere mai mică, 
cel mai adesea fiind vorba despre opțiuni insuficient 
fundamentate și documentate, opțiuni care duc la 
eliminarea unor candidați cu reale posibilități de 
pregătire. 

În ultimii ani, UDJG a alocat resurse importante pentru activitatea de 
marketing academic (a participat la târguri internaționale de 
promovare a ofertei educaționale la Kiev (2018), Geneva (2018), 
Napoli (2017), mai multe orașe din Turcia în 2016, Setubal (2015) a 
organizat caravane de promovare în județele limitrofe, s-au organizat 
zilele porților deschise și fost reconsiderate parteneriatele cu 
Inspectoratele Școlare Județene. 

3 Dezvoltarea mai accentuată a unor parteneriate cu alte 
facultăți din țară și străinătate, cu agenții economici din 
zonă, cu instituții publice, de cultură, în funcție de 
domeniile de studii, la nivelul fiecărei facultăți,  astfel 
încât studenții să beneficieze de condiții de practică cât 
mai bune. 

La nivelul fiecărei facultăți există numeroase parteneriate încheiate în 
special cu mediul de afaceri, astfel încât studenții să poată beneficia 
de stagii de practică care să le permită o mult mai bună dezvoltare 
profesională, în concordanță cu conținutul didactic specific planurilor 
de învățământ pentru fiecare domeniu în parte şi cu cerinţele de pe 
piaţa muncii. 

4 Orientarea auditului intern spre a cuprinde în cadrul 
misiunilor acestuia toate aspectele din activitatea 
desfășurată în universitate, inclusiv a unor aspecte cu ar 
fi documentele care atestă situația școlară a studenților, 
corelarea planurilor de învățământ cu statele de funcții 
și cu orarele activităților didactice. 

S-a îmbunătățit modul de lucru pe platforma HR astfel încât, în 
prezent există o corelare totală între planurile de învățământ și statele 
de funcții ce se elaborează la începutul fiecărui an universitar (în 
prezent, statele de funcții se realizează doar electronic, pe platforma 
HR). 
De asemenea, auditul intern include în cadrul misiunilor acestuia cele 
mai multe dintre aspectele din activitatea desfășurată în cadrul 
Universității, pe lângă misiunile stabilite de către MEN. 

5 Susținerea tuturor domeniilor de studii pentru a ajunge 
la un nivel mai înalt al cercetării științifice realizate de 
către cadrele didactice și de către studenți, precum cele  
mai bine cotate domenii, distribuirea resurselor 
urmărind acest scop, promovarea activităților și a 
publicațiilor pentru a fi recunoscute național și 
internațional. Fructificarea diversității programelor de 
studii din universitate printr-o colaborare 
interdisciplinară în domeniul temelor de cercetare 
cuprinse în planurile și programele cercetării, astfel încât 
nivelul realizărilor cercetării să fie în concordanță cu 
resursele alocate acesteia. 

În prezent, la nivelul fiecărei facultăți există centre de cercetare care 
oferă cadrelor didactice și studenților oportunitatea desfășurării unei 
activități de cercetare care este valorificată atât la nivel național cât și 
internațional.  
În acord cu strategia CDI asumată la nivel instituțional, în anul 
universitar 2017-2018, s-a înființat Platforma integrată de cercetare 
interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos”– ReForm. Platforma 
ReForm-UDJG integrează activitatea unităților de cercetare 
performante cu cea a școlilor doctorale în vederea creșterii eficienței, 
a performanței științifice, a impactului și a vizibilității. Strategia de 
dezvoltare a ReForm-UDJG derivă din Strategia națională de cercetare, 
dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, Strategia națională pentru 
competitivitate 2014 – 2020, Strategia CDI a Comisiei Europene (2014-
2020) și, totodată, din viziunea UDJG privind activitatea de cercetare 
științifică și creație artistică prezentată în Strategia Cercetării – 
Dezvoltării – Inovării (CDI) 2016-2020 ; Strategia privind 
internaționalizarea activității CDI 2016-2020 ; Planul operațional CDI-
UDJG). 

6 Actualizarea permanentă a reglementărilor interne 
(regulamente, metodologii și proceduri), cel puțin sub 
aspectul conformității cu prevederile legale, dar și a 
concordanței dintre prevederile Cartei și a 
regulamentelor, metodologiilor și procedurilor care 
detaliază anumite aspecte din Cartă, care reglementează 

Reglementările interne (regulamente, proceduri și metodologii) au 
fost și sunt permanent actualizate în concordanță cu prevederile 
legale și cu Carta Universitară care reglementează activitățile 
desfășurate în Universitate (în prezent, Carta Universitară este în 
proces de actualizare). 
Astfel, în anul 2014 au fost inventariate 70 de regulamente, 
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desfășurarea activităților din cadrul UDJ. metodologii și proceduri. În anul 2016, 146 de documente SCIM 
(cumulate metodologii, regulamente și proceduri) din care 50% au fost 
supuse procesului de revizuire, începând cu anul 2015.  
Pentru finalul anului 2018 Universitatea are inventariate 108 
metodologii și regulamente și 108 proceduri generale, operaționale și 
instrucțiuni de lucru. 

7 Permanentizarea activității de culegere și sistematizare a 
informațiilor necesare evaluării interne sau externă a 
calității pentru toate componentele activității 
desfășurate (didactică, de cercetare, administrativă), 
astfel încât să se elimine sincopele în furnizarea de 
informații specific, iar măsurile de creștere a calității să 
fie solid fundamentate, iar efectele lor să poată fi 
obiectiv apreciate. 

Universitatea are în vedere actualizarea tuturor informațiilor necesare 
evaluării interne sau externe a calității pentru activitățile didactice, de 
cercetare și administrative. 
Platforma hr.ugal.ro oferă posibilitatea unui management eficient al 
datelor necesare în procesul de evaluare, al resurselor umane şi 
materiale, garantând o gestiune eficientă a acestora. 
De asemenea, şi informaţiile specifice activităţii de cercetare sunt 
gestionate prin mijloace electronice, asigurând o raportare eficientă şi 
corectă a acestora. 

8 Urmărirea respectării tuturor aspectelor legale și 
regulamentare în ceea ce privește relația universității cu 
cadre didactice asociate (acorduri ale instituțiilor unde 
asociații au norma de bază, precizarea volumului de 
activitate desfășurat în UDJ, declarații pe propria 
răspundere). 

Universitatea respectă toate aspectele legale în ceea ce privește 
relația cu cadrele didactice asociate. Astfel, la compartimentul 
Personal există acordurile instituțiilor unde asociații au norma de 
bază, declarațiile pe propria răspundere și se precizează volumul de 
activitate desfășurat. 

9 Continuarea eforturilor pentru obținerea unor surse de 
finanțare pentru activitățile de cercetare cu ajutorul 
granturilor naționale și internaționale, mai ales prin 
generalizarea acestei practici la toate facultățile și 
programele de studii. 

În ultimii ani, au fost obținute numeroase surse de finanțare din 
granturi naționale și internaționale pentru activitățile de cercetare. 
Astfel, de la ultima evaluare veniturile din cercetare au însumat 
132229447 lei, din care 37684110 lei reprezintă venituri din activitatea 
de cercetare finanţată la nivel naţional, iar 94545337 lei reprezintă 
veniturile din fonduri europene nerambursabile. 

10 Corelarea mai bună a fișelor de disciplină cu grilele de 
definire a competențelor, în sensul detalierii 
corespunzătoare a standardului minim de performanță, 
în corelarea cu standardul minim de performanță 
declarat în RNCIS și explicitarea modului de verificare a 
atingerii acestuia, eliminarea suprapunerilor de teme de 
la o disciplină la alta, precum și creșterea ponderii 
acoperirii unor competențe specifice. 

Conținutul fișelor de discipline este corelat cu grilele de definire a 
competențelor, în concordanţă cu standardul minim de performanță 
declarat în RNCIS. De asemenea, fișele disciplinelor nu conțin teme 
suprapuse la mai multe discipline. Toate programele sunt înscrise în 
RNCIS. 

11 Acordarea unei atenții sporite structurii personalului 
didactic, urmărind sprijinirea finalizării studiilor 
doctorale de către unele, obținerea abilitării, obținerea 
calității de conducător de doctorat (mai ales la 
domeniile unde Universitatea are școli doctorale), dar și 
concordanța pregătirii inițiale și/sau doctorale a acestuia 
cu disciplinele din posturile ocupate. 

În prezent, cadrele didactice titulare din cadrul Universității au studiile 
doctorale finalizate, iar disciplinele din posturile ocupate sunt în 
concordanță cu pregătirea inițială. De asemenea, în perioada 2013-
2017,  47 de cadre didactice au obţinut atestatul abilitare și au 
dobândit calitatea de conducător de doctorat. In IOSUD UDJG s-au 
înfiinţat şi domenii noi de doctorat: Inginerie şi management în 
agricultură și dezvoltare rurală, Medicină şi Stiinţa Sportului şi 
Educaţiei fizice. Este necesară continuarea eforturilor pentru 
atragerea de noi cadre didactice titulare și asigurarea deplină a 
concordanței pregătirii inițiale și/sau doctorale a acestora cu 
disciplinele din posturile ocupate. Pentru majoritatea programelor de 
studii evaluate există o bună acoperire cu cadre didactice competente 
a disciplinelor din planul de învăţământ. Există și unele excepții, cum 
sunt cele identificate la programele de studii Automatică sau Medicină 
unde nu toate cadrele didactice au competenţe în domeniul disciplinei 
predate. 

12 Urmărirea cu mai mare exigență a elaborării 
materialelor didactice necesare acoperirii disciplinelor 
din planurile de învățământ la toate facultățile și 
programele de studii. Urmărirea permanentă a 
completării resurselor de învățare în mod uniform 
pentru toate disciplinele, din planurile de învățământ a 
tuturor programelor de studii (în special cu îndrumare 
de laborator), dar și cu cărți de specialitate inclusiv 
printr-o ofertă e-learning uniformă. 

Universitatea urmărește permanent ca fiecare cadru didactic titular să 
elaboreze materiale didactice necesare acoperirii disciplinelor din 
planurile de învățământ. De asemenea, la fiecare disciplină, cadrul 
didactic titular recomandă studenților prin bibliografia atașată fiecărei 
fișe de disciplină cărți și materiale electronice care să consolideze 
pregătirea studentului în domeniul specializării de care aparține. De 
asemenea, biblioteca Universității oferă acces gratuit studenților și 
cadrelor didactice la numeroase baze de date internaționale, iar 
politica editurii GUP este de a asigura gratuitate pentru editarea şi 
tipărirea manualelor şi cursurilor universitare elaborate de cadrele 
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didactice titulare ale universităţii. 

13 Revitalizarea comisiilor pentru inițierea, aprobarea, 
monitorizarea și evaluarea programelor de studii, 
completarea acestora cu persoane care să reprezinte 
toate “părțile interesate” (studenți, cadre didactice, 
absolvenți, angajatori). 

La nivelul facultăților există comisii de calitate care asigură aplicarea 
regulamentului pentru inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea 
programelor de studii și care este în concordanță cu standardele 
ARACIS. Din componența comisiei de calitate a Universității fac parte 
reprezentați ai studenților, cadrelor didactice și angajatorilor. 

14 Contractarea unor servicii de audit extern al situațiilor 
financiare ale universității, complexitatea activităților 
desfășurate reclamând necesitatea unui asemenea 
contract. 

Universitatea contractează audit extern pentru proiectele de 
cercetare, iar auditarea financiară a universității este realizată 
conform legii, de către Curtea de Conturi. 

15 Analizarea structurii și a gradului de ocupare a 
personalului didactic auxiliar și nedidactic, urmărind 
eficientizarea activității acestuia, scăderea costurilor 
“auxiliare” procesului educațional și de cercetare. 

Universitatea a avut şi are în vedere, permanent, ameliorarea 
structurii și gradului de ocupare a personalului didactic auxiliar și 
nedidactic. 

16 Urmărirea completării structurilor de conducere – Senat, 
Consilii ale facultăților, comisii – astfel încât ponderea 
studenților în aceasta să fie permanent la nivelul 
prevăzut în reglementările legale naționale sau/și 
interne. 

În structurile de conducere (atât la nivel de Universitate cât și la 
nivelul fiecărei facultății), ponderea studenților este în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. Dinamica studenţilor conduce la 
modificarea componenţei consiliilor facultăţilor şi senatului. În 
consecinţă, se organizează alegeri pentru refacerea structurii acestor 
organisme de conducere, pentru asigurarea reprezentativităţii 
studenţilor. 

17 Activitățile de urmărire a îndeplinirii recomandărilor 
rezultate din procesul de evaluare externă a calității 
(“FOLLOW-UP”) ale procesului de evaluare externă a 
calității să prevadă ca toate programele Facultății de 
Medicină și Farmacie să fie sprijinite în dezvoltare prin 
analiza atentă la nivel intern de către conducerea 
universității. Raportul de evaluare internă va fi trimis 
către ARACIS pentru analiza în cadrul comisiei sale de 
specialitate pentru formularea unei decizii privind alte 
activități de follow-up. 

Raportul de follow-up a fost trimis către ARACIS, iar în prezent toate 
programele Facultății de Medicină și Farmacie sunt acreditate. În acest 
sens, raportul trimis include următoarele măsuri (care au fost 
implementate ulterior trimiterii raportului):  
-respectarea capacității de școlarizare aprobată de ARACIS pentru 
fiecare program de studii din domeniul Sănătate; continuarea 
programului de modernizare și dotare a clădirilor și laboratoarelor 
destinate activității didactice și aplicative din domeniul Sănătate; 
selecția și promovarea personalului didactic calificat; creșterea 
preocupărilor cadrelor didactice și cercetătorilor pentru activitatea de 
cercetare; dotarea bibliotecii cu suporturile de curs în format 
tipărit/electronic pentru toate disciplinele de la toate programele de 
studii; dimensionarea corespunzătoare a formațiilor de studiu 

 

II.4.3 Alte evaluări externe realizate de Instituția de Învățământ Superior  

 În anul 2013 în Universitatea Dunărea de Jos din Galați s-a derulat procesul de evaluare 

instituțională internațională conform procedurii European University Association, prin Institutional 

Evaluation Program 

(http://pc.forhe.ro/sites/default/files/universitatea_dunarea_de_jos_din_galati_final_report.pdf).  

  Evaluarea a oferit prilejul unei analize comprehensive a universității, având în vedere contextul 

instituțional și bunele practici internaționale. Concluziile și recomandările formulate de echipa de 

evaluatori, incluse în raportul EUA, au stat la baza măsurilor de îmbunătățire a activității stabilite pentru 

dezvoltarea universității, creșterea vizibilității și a calității insituționale. 

 

II.4.4  Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

Sistemul de management  al calității, (structură Comisii, Departamente, Regulamente, proceduri, 

metodologii de funcționare, atribuții etc. ) 

La nivelul Universității a fost creat Consiliul de Calitate aprobat de Senat care își desfășoară 

activitatea pe baza unui regulament propriu. Consiliul de Calitate (CC) este condus de rector, coordonat 

de prorectorul cu probleme de calitate și are în structura sa Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii (CEAC) şi Serviciul de calitate (SC). Acestea sunt structuri cu componenţă şi atribuţii în domeniul 

calităţii, aprobate de către Senat. Consiliul calității funcționează pe baza unui regulament propriu. 

http://pc.forhe.ro/sites/default/files/universitatea_dunarea_de_jos_din_galati_final_report.pdf
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Activitatea Consiliului este una permanentă fiind elaborat anual un Raport aprobat de Senat. 

Raportul este parte integrantă a raportului anual al rectorului privind starea universităţii.  

Componenţa, atribuţiile, precum şi regulamentul CEAC şi SC sunt aprobate de Senat. Consiliul 

calității are pagina web găzduită de site-ul universităţii şi toate documentele elaborate sunt făcute 

publice (www.qa.ugal.ro). La nivelul fiecărei facultăţi există Comisii de calitate pentru fiecare program 

de studiu, centru de cercetare. Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi Serviciului de 

calitate consiliază activitatea comisiilor de calitate de la nivelul facultăţilor. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii și Serviciul de calitate precum și comisiile la 

nivelul facultăţilor promovează în universitate o cultură a calităţii, inclusiv prin dezvoltarea unui manual 

al calităţii. 

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Consiliul de Calitate stabiliește o serie de repere 

legate de evaluarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare, în raport cu elementele de referinţă 

ale ierarhizărilor şi clasificărilor, în raport cu standardele minimale obligatorii pentru promovarea 

cadrelor didactice, stabilite de comisiile de specialitate. 

  Politici și strategii privind asigurarea calității 

CEAC a elaborat un plan de măsuri pentru aplicarea codului de bune practici în asigurarea calităţii. 

  În cadrul Planului strategic 2016-2020 există definit ca obiectiv specific (OS22) Consolidarea 

strategiei de asigurare şi de monitorizare a calităţii procesului de învăţământ. 

  În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi există un sistem pentru evaluarea periodică a 

activităţilor didactice, de cercetare şi de management. Evaluarea este organizată periodic. 

            Rapoarte anuale (instituțional și pe facultăți) privind asigurarea calității 

  Responsabilitatea formală pentru asigurarea şi respectarea standardelor revine Senatului 

Universităţii “Dunărea de Jos”. Responsabilitatea directă la nivel instituţional în această direcţie revine 

Consiliului de Calitate, ale cărui atribuţii sunt:  coordonarea în aplicarea procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea universităţii, conform prevederilor 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de calitate; elaborarea anuală a unui Raport de 

evaluare internă privind calitatea educaţiei în universitate care este public;  formularea propunerilor de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

  Pentru fiecare facultate, această responsabilitate este transferată comisiilor de calitate de la 

nivelul facultăţilor, precum şi comisiilor de calitate de la nivelul fiecărui program de studiu (licenţă, 

master) şi centru de cercetare. 

  Rapoartele anuale privind asigurarea calității sunt prezentate și dezbătute în cadrul Senatului și 

în Consiliile facultăților, și sunt postate pe site. Astfel, la adresa 

http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=proceduri sunt prezentate Rapoartele anuale ale Comisiei de 

calitate începând cu anul 2008 și până în anul 2017. 

 

II.4.5 Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și 

activităților didactice desfășurate 

 În Universitate există Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studiu. Ultima variantă a fost aprobată prin HS nr.23/20.05.2014. În art. 10 – 

12 ale regulamentului sunt specificate aspecte legate de monitorizarea programelor de studiu. 

Acțiunile principale întreprinse sunt: 

a) analiza structurii planurilor de învăţământ; 

http://www.qa.ugal.ro/
http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=proceduri
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b) analiza conţinutului programelor analitice ale disciplinelor; 

c) stabilirea posturilor didactice, repartizarea disciplinelor în funcţie de competenţele, de funcţia 

didactică şi de realizările ştiinţifice dovedite ale personalului didactic; 

d) analiza rezultatelor învăţării, exprimate prin performanţele (notele, calificativele) obţinute de 

studenţi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene, la examenele de finalizare a studiilor, precum 

şi prin indicatorii de succes/ insucces; 

e) analiza prestaţiei cadrelor didactice (predare-învăţare-evaluare, consiliere) şi a relaţiei dintre 

calitatea predării şi rezultatele învăţării se face prin: autoevaluare, analiza colegială, evaluarea de către 

studenţi, evaluarea anuală de către decanul facultăţii. 

 

II.4.6 Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral 

Evaluarea cadrelor didactice de către managementul Universității 

Anual, fiecare cadru didactic se autoevaluează utilizând Fişa de autoevaluare anuală. În fișă se fac 

referiri la următoarele activități derulate de către cadrele didactice: monografii științifice și capitole de 

monografie, publicații didactice, articole științifice, lucrări prezentate la manifestări științifice și 

publicate în volumele acestora, citări, brevete, activități pe bază de contract de cercetare, activități de 

evaluare și expertiză, recunoașterea prestigiului profesional, alte criterii. 

De asemenea, fiecare cadru didactic este evaluat de către directorul de departament, pe baza 

unui formular de evaluare. 

În vederea cuantificării activității cadrelor didactice au fost elaborate criterii și punctaje legate de 

fișa de autoevaluare. Activitatea de autoevaluare se face pe baza unei proceduri proprii. Rezultatele 

autoevaluărilor sunt centralizate la nivel de Universitate. 

În Universitate există un formular de evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic. 

Promovarea cadrelor didactice ţine cont de evaluările realizate. 

Fişa de autoevaluare, criteriile şi procedura de autoevaluare, precum şi formularul tipizat pentru 

centralizarea rezultatelor evaluării au fost elaborate de către CEAC şi SC. Fișa conține două seturi de 

criterii.  Valorile realizate în cadrul setul de criterii A reprezintă baza promovarea cadrelor didactice, la 

care se adaugă rezultatele evaluării colegiale şi ale celei făcute de studenţi. Rezultatele autoevaluării 

sunt prelucrate statistic pe facultăţi, departamente şi funcţii didactice. 

Evaluare colegială 
În UDJG există instrucţiuni pentru evaluarea colegială, formular de evaluare colegială şi formular 

de raport de evaluare colegială. Conform instrucţiunilor evaluarea colegială este organizată periodic însă 
nu este detaliată periodicitatea (odată pe an, la doi ani etc.). 

La vizită s-a constatat că evaluarea colegială se desfăşoară în fiecare an pe baza unui formular de 
evaluare colegială ținându-se cont de o serie de criterii generale şi pe preferinţe colegiale.  

A fost elaborat un set de instrucţiuni privind evaluarea colegială. Evaluarea colegială este 
finalizată printr-un raport. 

Evaluarea colegială este coordonată de o comisie, numită de directorul de departament, formată 
din trei membri ai departamentului (inclusiv directorul de departament), indiferent de gradul didactic. 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți  

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se 

realizează online, studenţii având posibilitatea de a accesa platforma de evaluare la sfârşitul fiecărei 

sesiuni de examene.  

În descrierea sistemului de evaluare cadrelor didactice de către studenţi  se specifică 

modalitatea de lucru: în momentul accesării paginii https://www.eval.ugal.ro este afișată o pagină în 

https://www.eval.ugal.ro/
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cadrul căreia studenții pot introduce codul pe care l-au primit pentru a completa răspunsurile la 

chestionarul de evaluare. 

În cadrul evaluării este păstrat anonimatul studenţilor evaluatori, iar rezultatele evaluării sunt 

confidenţiale, fiind accesibile numai decanului, rectorului şi persoanei evaluate. 

La întâlnirea cu studenții o parte a acestora au spus că au făcut evaluare pe formulare tipărite, 

iar alții au semnalat că nu au primit nicio informare legată de rezultatul evaluării sau de impactul 

generat de aceasta. 

Din datele existente în Raportul de autoevaluare rezultă că mai mult de 50% dintre studenţi 

apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către universitate şi propriul traseu de 

învăţare. 

În art. 27(1) din Codul drepturilor si obligațiilor studenților sunt menționate aspectele principale 

ale evaluării de către studenți a cadrelor didactice. 

Utilizarea rezultatelor evaluării este obligatorie, se realizează după fiecare ciclu de instruire. Pe 

baza rezultatelor acestor evaluări s-a adoptat un sistem de stimulare și recompensare a personalului 

didactic. Rezultatele obținute de cadrele didactice în urma evaluării colegiale și a celei făcute de studenți 

sunt avute în vedere și în rapoartele de apreciere ale membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea 

unui post superior. 

 

II.4.7 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității 

Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor relevante pentru 

evaluarea și asigurarea instituțională a calității 

  În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi există un sistem informatic care gestionează 

activitatea studenţilor, programele de studii, facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi 

informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Sistemul informatic este 

administrat de Direcţia informatizare şi comunicaţii digital. În Universitate există o platforma informatică 

pentru gestionarea activităţii didactice și una de management a școlarității. 

II.4.8 Transparența informațiilor de interes public  

  Pe pagina web a universităţii (www.ugal.ro) și pe paginile facultăţilor şi departamentelor sunt 

oferite informaţii referitoare Ia programele de studiu, personalul didactic, facilităţile oferite studenţilor, 

regulamente, proceduri şi alte documente utile, anunţuri referitoare la evenimentele curente şi orice fel 

de informaţie relevantă pentru studenţi sau potenţiali studenţi. 

  Alături de informațiile postate pe site-ul Universității este editat un ghid al studentului care este 

actualizat anual, cu toate informaţiile relevante despre parcursul lor academic, activităţile 

extracurriculare şi serviciile-suport disponibile, drepturile lor şi oportunităţile pe care le oferă instituţia. 

  Informaţia oferită public de Universitate este comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cea oferită 

de universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior.  

 

III. MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI CAPACITATEA DE ADAPTARE 

 III.1 Managementul strategic promovat de Universitate  

La nivelul Universității există un plan strategic pentru perioada 2016-2010 elaborat în acord cu 

misiunea asumată la nivel de universitate. 

http://www.ugal.ro/
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În Planul strategic sunt definite aspecte legate de: identitatea universității, viziunea conducerii, 

misiunea asumată, obiective strategice generale și obiective specifice asociate. 

Drept obiective strategice generale au fost definite: 

a) Consolidarea misiunii educaţionale şi a celei ştiinţifice. Diversificarea ofertei educaţionale şi a 

serviciilor de instruire cât și continuarea reformei curriculare; 

b) Susţinerea unui mediu de cercetare în domenii avansate, dezvoltare tehnologică şi inovare, 

competitiv pe plan naţional şi internaţional, care să transforme UDJG într-un pol de excelenţă axat 

pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei 

profesional știintifice, a calităţii activităţii didactice şi a serviciilor către comunitate; 

c) Promovarea unui climat sănătos de formare, dezvoltare şi motivare a resursei umane; 

d) Dezvoltarea patrimoniului existent. Continuarea programului de investiţii strategice pentru UDJG. 

Consolidarea bazei materiale didactice şi de cercetare ştiinţifică şi accelerarea procesului de 

modernizare a infrastructurii pentru cercetare avansată; 

e) Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat real şi activ cu studenţii; 

f) Dezvoltarea unor structuri academice şi administrative moderne, a căror activitate să fie bazată pe 

descentralizarea decizională, autonomia financiară şi participarea directă a tuturor celor implicaţi; 

g) Demersuri proactive pentru internaţionalizare; 

h) Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat strâns cu societatea. 

  

III.2. Fundamentarea și realizarea programelor operaționale și a planului strategic 

Există un Plan strategic pentru perioada 2016-2020. 

Planul strategic, prin structura sa, are componente de viziune pe termen lung, mediu şi scurt. 

Actualizarera anuală se face prin planurile operaționale anuale care sunt adaptate evoluției 

universității. 

Există planuri operaţionale pentru activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi planuri 

operaţionale pentru achiziţii publice în scopul desfăşurării activităţilor curente, didactice şi de cercetare. 

Planurile operaţionale sunt disponibile la adresa:  

http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/HS71-anexa39_PlanoperationalCDI2017.pdf  

http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/21_05_PlanOperationalCDI_UDJG.pdf  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi  dispune de planuri operaționale de cercetare, 

dezvoltare, inovare. Acestea definesc implicarea partenerilor din domeniul economic și social în 

dezvoltarea universității venind ca o completare la Planul strategic. 

 

III.3. Răspundere și responsabilitate publică  

 Misiunea instituţiei este bine precizată şi are obiective clare menţionate în Carta universitară, 

Planul Strategic, Planul Operaţional şi alte regulamente şi proceduri. 

În cadrul Universității există un Compartiment de audit public intern. 

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la 

acestea, următoarele: 

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul 

constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 

fondurilor provenite din finanţare externă; 

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/HS71-anexa39_PlanoperationalCDI2017.pdf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/21_05_PlanOperationalCDI_UDJG.pdf
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c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri 

din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-

teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, 

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare;    

g)  sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

h) sistemul de luare a deciziilor; 

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

j) sistemele informatice. 

Auditarea este realizată pe baza planurilor de audit și pe baza Cartei de audit intern. Ultima 

versiune a Cartei de audit intern a fost adoptată de către Senat la data de 13.12.2016 prin HS nr. 222. 

Carta auditului intern definește următoarele: Rolul și obiectivele auditului intern, organizarea auditului 

intern în România, statutul compartimentului de audit public intern, principiile aplicabile 

compartimentului de audit public intern și auditorului intern, metodologia auditului și reguli de 

conduită. În Carta auditului public intern sunt definite atribuţiile compartimentului de audit public 

intern:  

a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi, 

pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;  

b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar 

şi control ale instituției sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economie, eficienţă şi eficacitate;  

c) informează conducătorul instituţiei asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activitatea de audit;  

d) informează organul ierarhic superior despre recomandările neînsuşite de către conducătorul 

instituției, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;  

e) transmite compartimentului de audit public intern ierarhic superior, la solicitarea acestuia, rapoarte 

periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit intern;  

f) elaborează și transmite raportul anual al activităţii de audit public intern;  

g) raportează imediat conducătorului instituției şi structurii de control intern abilitate iregularitățile 

sau posibilele prejudicii identificate în urma realizării misiunilor de audit. 

Anual se publică un raport de audit intern şi un plan de măsuri în vederea ameliorării. 

http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-audit  

 

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

IV.1 CONCLUZII 

 Din analiza datelor cuprinse în raportul de autoevaluare instituțională întocmit la nivelul UDJG, 
din rapoartele de autoevaluare întocmite la nivelul celor 14 programe de studii universitare de licență și 
a domeniului de masterat incluse în vizita de evaluare instituțională a UDJG, a altor documente puse la 
dispoziție de către reprezentanții Universității  în cursul vizitei de evaluare, a informațiilor publice 
disponibile pe site-ul Universității, precum și a celor obținute pe parcursul discuțiilor purtate cu 
partenerii instituției (studenți, absolvenți, angajatori) în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de 

http://ugal.ro/informatii/organizare/serviciile-universitatii/compartiment-audit-intern/documente-audit
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evaluare, membrii echipei de evaluare instituțională au constatat că există concordanță între declarațiile 
și documentele din rapoartele de autoevaluare și respectiv, situația existentă la fața locului. Acolo unde 
a fost cazul au fost solicitate documente și explicații suplimentare, explicații care au clarificat aspectele 
semnalate. 

S-a apreciat buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanții Universității, la nivel 
instituțional și la nivelul programelor de studii evaluate, atât în etapa de pregătire a vizitei, cât și pe 
parcursul desfășurării acesteia. Întregul personal din Universitate a dovedit seriozitate, profesionalism și 
eficiență pe parcursul desfășurării activităților cuprinse în programul vizitei, furnizând în mod operativ, 
la solicitarea experților evaluatori, informații corecte și complete. 

Conform celor declarate la întâlnirea avută pe durata vizitei între echipa de evaluare și 
Conducerea UDJG, Universitatea este determinată să continue asigurarea resurselor financiare necesare 
pentru investiții în scopul creșterii și consolidării calității educaționale și de cercetare. 

În sinteză, Rapoartele sintetice elaborate de experții evaluatori pentru programele de studii evaluate 
în cadrul vizitei instituționale concluzionează următoarele: 

1. În general, NU au fost constatate omisiuni, inadvertențe sau deficiențe majore în rapoartelel de 

autoevaluare față de situația din instituția de învățământ superior.. 

2. Comisia de evaluare a purtat discuții cu studenții înmatriculați la programele de studii evaluate, 

precum și la celelalte programe ale UDJG: s-au purtat discuții cu studenții, angajatorii, 

absolvenții, conform programului vizitei, precum și discuții cu cadre didactice, Prorectorii UDJG, 

Directorul CSUD, comisii de specialitate (CEAC, Consiliul de calitate), Directorul economic al 

UDJG, etc. 

În cadrul acestor discuții, au fost puse în evidență legăturile strânse cu mediul de afaceri, accesul 

la resurse de învățare diversificate. 

3. NU EXISTĂ cerințe normative obligatorii neîndeplinite, eventualele discordanțe parțiale fiind 

redate punctual în Fișele vizitei și în Rapoartele sintetice; 

4. NU EXISTĂ standarde și indicatori de performanță generali și specifici neîndepliniți; 

5. NU EXISTĂ standarde și indicatori de performanță generali și specifici parțial îndepliniți; 

6. Toate programele evaluate îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi reacreditate. 

 

IV.2 RECOMANDĂRI 

➢ cu privire la procesul didactic: 

- continuarea eforturilor de atragere de cadre didactice tinere, mai ales în sensul scoaterii la concurs și 

ocupării posturilor de asistent pe durată determinată sau nedeterminată, asigurându-se astfel rezerva 

necesară de cadre didactice titulare și un raport optim număr de studenți/cadre didactice titulare 

pentru toate domeniile; 

- continuarea eforturilor de atragere și promovare a cadrelor didactice, pentru asigurarea unei bune 

motivări a acestora; 

- deplasarea centrului de greutate în pregătirea studenților spre practică, prin creșterea numărului de 

studii de caz, prin care să se dezvolte simțul practic – aplicativ, precum și capacitatea de a adopta decizii; 

- luarea în considerare a solicitărilor studenților referitoare la îmbunătățirea dotării laboratoarelor cu 

aparatură și echipamente de specialitate (la programele de studii unde este necesar); 

- îmbunătățirea dotării cu software de specialitate, dezvoltarea în continuare a componenetei CAD/CAM 

în procesul didactic, inclusiv prin achizitionarea unor echipamente numerice moderne; realizarea unui 

program extins de investiții pentru dotarea laboratoarelor aferente mai ales disciplinelor de specialitate 

și domeniu de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila; 
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- rezolvarea, în perioada următoare, a diferențelor între conținutul disciplinelor predate și competențele 

cadrelor didactice care susțin aceste discipline (de exemplu, la programele de studii Automatică și 

Finanțe și Bănci); 

- lărgirea curriculei universitare prin introducerea de noi discipline opționale și organizarea opționalelor 

în funcție de cererile studenților; 

- dezvoltarea ofertei educaționale legate de cursurile facultative, corelat cu elaborarea unei metodologii 

mai clare de alegere a acestor disciplinelor de către studenți; 

- semnarea tuturor cataloagelor de către titularului disciplinei și  de cel de al doilea examinator, conform 

planificării examenelor. 

 

➢ cu privire la cercetarea științifică: 

- continuarea eforturilor de stimulare a tuturor cadrelor didactice din universitate pentru îmbunătățirea 

rezultatelor aferente cercetării științifice, preocupări pentru îmbunătățirea producției științifice în cazul 

cadrelor didactice cu rezultate sub medie; 

- încercarea de atragere mai substanțială a studenţilor în activităţile de cercetare; 

- creșterea ponderii articolelor științifice publicate în Q1, zona roșie, ceea ce ar conduce la o vizibilitate 

mai bună pe plan național și internațional. 

 

➢ cu privire la relația cu studenții: 

- analizarea atentă a motivelor  retragerii studenților de la studiu (cauzele abandonului școlar) și 

stabilirea unei strategii care să contribuie la diminuarea semnificativă a ratei abandonului; 

- asigurarea reprezentării studenților în toate structurile, inclusiv în Comisia de etică universitară; 

- identificarea unor mecanisme mai eficiente de comunicare cu studenții, de exemplu pentru 

comunicarea aspectelor rezultate în urma evaluării cadrelor didactice de către studenți și a impactului 

generat; 

- extinderea sistemului de informare a studenților cu privire la activitățile organizațiilor studențești și a 

reprezentanților studenților în Consiliul facultății și în Senatul UDJG; 

- înființarea, în toate facultățile, a asociațiilor absolvenților – ALUMNI – și dinamizarea activității 

acestora. 

 

➢ cu privire la activitatea instituțională: 

- finalizarea procesului de actualizare a tuturor regulamentelor și metodologiilor aplicabile în 

Universitate; 

- revizuirea prevederii conform căreia ”Din consiliul facultăţii fac parte de drept decanul, prodecanii şi 

directorii de departament, motiv pentru care se diminuează cu numărul acestora cota de reprezentare a 

departamentului din care fiecare dintre aceştia face parte” în condițțile în care legea nu prevede 

existența unor membri de drept în consiliul facultății; 

- îmbunătăţirea procesului de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor, corelat cu crearea la 

nivel de universitate a unui sistem de promovare a ofertelor de muncă disponibile pentru absolvenți; 

- dezvoltarea și mai ales aplicarea consecventă și unitară a unor proceduri legate de procesele necesar a 

fi implementate, de exemplu procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenți; 

- crearea unor posturi pentru cadre didactice tinere şi pentru cercetare, cu condiţii mai atractive de 

salarizare realizate prin participarea acestora la proiecte de cercetare ştiinţifică şi la colaborări cu 

industria, în special pentru domeniul informaticii; 
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- demersuri amplificate pentru un marketing mai bun al programelor de studiu, care să determine un 

interes mai ridicat al candidaților la admitere, preocupări crescânde de atragere a unui număr mai mare 

de candidați la admitere, pentru unele programe de studiu, lărgirea bazinului de recrutare a studenților. 

 

11.2  Din Raportul studenţilor rezultă următoarele:  

 

Aspecte pozitive 

• Existența unui număr mare de locuri în sălile de lectură, și plasarea acestora în diverse locuri cheie, 

pentru a veni în ajutorul studenților; 

• Consistența fondului de carte și posibilitatea studenților de a împrumuta cărțile; 

• Relația de schimb interbibliotecar pe care biblioteca o are; 

• Cererea de cazare este asigurată în procent de 100%; 

• Renovarea căminului „A”, ca recomandare în urma vizitei anterioare de asigurare externă a calității; 

• Existența centrelor de cercetare și accesul studenților la acestea; 

• Admiterea la studii de licență în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, și la studii de licență și de 

masterat în cadrul Facultății de Arte se face doar pe baza rezultatelor obținute la probele de 

concurs; 

• Existența procedurilor de admitere adaptate candidaților cu dizabilități; 

• Premierea națională și internațională a activităților desfășurate (pentru anul universitar 2017-2018: 

8 manifestări științifice, cu premii în valoare de 54585 lei); 

• Existența evaluării continue, de la începutul semestrului și până la finalizarea disciplinei. 

Aspecte negative 

• În Regulamentul Comisiei de Etică nu este prezentată nicio informație cu privire la prezența 

studenților în comisie, modalitatea de alegere a acestora, perioada de mandat și nici ponderea 

acestora, singura mențiune fiind prezentă în Carta Universitară; 

• Inexistența mecanismelor de prevenție a abaterilor de la normele de etică; 

• La momentul vizitei, niciun student nu făcea parte din Comisia de Etică Universitară; 

• Lipsa unui consilier juridic din componența CEU, cu rol de invitat permanent; 

• Lipsa softurilor antiplagiat; 

• Nivelul scăzut de implicare a studenților, care reiese din numărul redus de sesizări din partea 

acestora; 

• În ultimii doi ani a fost făcută o singură recomandare de către Compartimentul de Audit public 

Intern; 

• Singura recomandare făcută de Compartimentul de Audit public Intern în ultimii doi ani, anume de 

majorare a numărului de posturi din statul de funcții, nu a fost implementată. 

• Nepublicarea pe site-ul universității a „Regulamentului de alegeri – funcții de conducere UDJG”; 

• Implicarea cadrelor didactice în procesul de alegeri ale studenților reprezentanți; 

• Lipsa unei proceduri clare de alegere a studenților din Consiliul de Administrație; 

• Neimplicarea studenților în procesele de elaborare a planurilor strategice și operaționale; 

• Nerespectarea normelor igienico-sanitare minime în grupurile sanitare din cadrul facultăților (săpun 

și hârtie igienică); 
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• Orarul studenților de la Facultatea de Medicină și Farmacie nu este adaptat nevoilor acestora de a 

ajunge de la o clădire la alta într-un timp scurt; 

• Programul scurt din cadrul sălilor de lectură și nerespectarea acestuia, atât în timpul activității 

didactice, cât și pe perioada sesiunilor de examene; 

• Procedura de cazare se realizează prin completarea de formulare în format fizic, procesul fiind unul 

birocratic, cu risc de erori mult mai mare față de formularele în format online; 

• Lipsa bucătăriilor în 9 din cele 10 cămine; 

• Aceeași regie de cămin pentru condiții de cazare diferite; 

• Condiționarea studenților ce doresc să ia parte din Comitetul studențesc de complex de rezultatele 

academice; 

• Un singur medic specialist și un singur medic stomatolog pentru cei 11560 de studenți; 

• Lipsa parțială a rampelor de acces și a lifturilor în vederea accesului persoanelor cu dizabilități 

locomotorii; 

• Nepublicarea regulamentului de cămin pe site-ul universității; 

• Contribuția universității la fondul de burse este de 8,11% din fondul total de burse; 

• Încălcarea Art. 142 din LEN nr. 1/2011, prin anunțarea publică a metodologiei proprii de admitere cu 

aproximativ 4 luni înainte; 

• Cu toate că studenții au posibilitatea de flexibilizare a traseului educațional, conform 

regulamentelor, în realitate mulți dintre ei ajung să urmeze discipline opționale pe care nu le aleg; 

• Nepublicarea pe paginile web a facultăților sau a universității a fișelor disciplinelor; 

• Procesul de revizuire a programelor de studii nu îi implică pe studenți, absolvenți și angajatori; 

• Numărul mic de locuri de practică de vară asigurat de universitate raportat la numărul de studenți; 

• Lipsa rapoartelor de activitate a CCOC atât pe site-ul universității, cât și în documentația primită; 

• Promovarea slabă atât a activității Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, cât și a Societății 

Antreprenoriale Studențești; 

• Lipsa de transparență cu privire la bugetul alocat pentru anul în curs; 

• Neublicarea balanței de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin în parte; 

• Nepublicarea regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a 

programelor de studii pe pagina web a instituției; 

• Neimplicarea studenților și a absolvenților în activitățile de inițiere, aprobare și evaluare periodică a 

programelor de studii; 

• Procedura de contestare a notelor obținute nu este cunoscută în rândul studenților, și foarte puțini 

dintre ei apelează la aceasta; 

• Termenul de rezolvare a contestațiilor nu este reglementat; 

• Nu există o perioadă de timp fixă la care să aibă loc evaluările colegiale; 

• Completarea formularelor în format fizic, în cadrul unor facultăți,  în ciuda existenței platformei și 

nerespectarea anonimatului în cadrul acestora; 

• Evaluarea cadrelor didactice nu se concretizează cu elaborarea rapoartelor și publicarea acestora, 

fapt pentru care există o îndoială în rândul studenților cu privire la eficacitatea evaluărilor și a 

importanței acestora; 

• Numărul de cărți din colecții recente este în număr mic; 

• Programul sălilor de lectură în timpul sesiunilor de examene nu este cu mult diferențiat de 

programul normal; 
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• Existența situațiilor în care studenții primesc târziu cursurile în format electronic sau fizic. 

• Neimplicarea studenților în procesul de evaluare și îmbunătățire a serviciilor studențești, în cadrul 

cărora chiar ei sunt beneficiarii direcți; 

• Lipsa documentelor interne pe versiunile în limba engleză, franceză și italiană; 

• Nepublicarea rapoartelor de evaluare internă pe site-ul web al instituției. 

În mod succint și corelativ cu indicatorii prezentanți în raportul întocmit, studenții fac următoarele 

recomandări:  

- Implementarea unei metodologii de alegere a studenților reprezentanți în CEU, care să nu fie 

restrictivă în niciun fel, dând oricărui student posibilitatea de a face parte din această comisie; 

- Integrarea în Regulamentul Comisiei de Etică a unor mecanisme de prevenție a normelor de 

etică; 

- Publicarea pe site-ul universității componența CEU și datele de contact ale membrilor; 

- Invitarea permanent, fără drept de vot, a unui consilier juridic în ședințele CEU; 

- Achiziționarea unui soft antiplagiat și punerea acestuia la dispoziția studenților de la toate 

ciclurile de învățământ în mod gratuit; 

- Promovarea rolului Comisiei de Etică în rândul studenților pentru a le conferi acestora 

încrederea necesară în vederea sesizării abaterilor de la etică pe care le constată; 

- Stimularea activității Compartimentului de Audit public Intern în vederea unui număr mai mare 

de recomandări; 

- Implementarea recomandării de majorare a numărului de posturi al compartimentului de audit, 

de la 3 la 4 auditori; 

- Publicarea regulamentului de alegeri pe site-ul universității; 

- Elaborarea unui regulament de alegere a studenților reprezentanți, în conformitate cu legislația 

în vigoare, în care să fie detaliată modalitatea de alegere a studenților din toate pozițiile de 

reprezentare: Senat universitar, Consiliul de Administrație, Consiliile facultăților, Comisia de 

etică, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității etc; 

- Excluderea implicării cadrelor didactice în procesul de alegere a reprezentanților studențești, 

conform Codului drepturilor și a obligațiilor studenților adoptat de UDJG; 

- Implicarea cât mai activă a organizațiilor studențești în organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru studenții reprezentanți; 

- Promovarea în rândul studenților a procesului de alegeri și implicațiile acestuia, pentru a crește 

gradul de conștientizare și responsabilizare a acestora (de exemplu, prin mesaje informative 

legate de hotărârile luate în cadrul ședințelor la care reprezentanții participă); 

- Elaborarea planului strategic pe o perioadă mai scurtă decât cea din prezent, în vederea 

dezvoltării continue a universității; 

- Implicarea studenților în procesele de realizare a planurilor strategice și operaționale prin 

întâlniri cu reprezentanții acestora, împărțirea de chestionare etc; 

- Asigurarea minimului necesar în vederea respectării normelor igienico-sanitare în corpurile 

universității (săpun și hârtie igienică în grupurile sanitare); 

- Stabilirea orarului studenților din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie luând în calcul 

distanța dintre corpul facultății și spitalele cu care universitarea are parteneriate; 
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- Chestionarea studenților cu privire la nevoile lor legate de programul sălilor de lectură, 

adaptarea acestuia și verificarea permanentă a respectării programului stabilit; 

- Prelungirea programului sălilor de lectură în timpul sesiunilor de examene, dacă este posibil, la 

24 de ore; 

- Implementarea unei platforme online de completare a cererii de cazare pentru a facilita 

înscrierea, inclusiv pentru studenții ce își încep studiile; 

- Amenajarea unor bucătării în cămine, dotate corespunzător și conform nevoilor studenților (cel 

puțin un cuptor cu microunde în fiecare bucătărie); 

- Adaptarea regiilor de cămin la condițiile oferite; 

- Eliminarea condițiilor deja existente de candidatură în Comitetul studențesc de complex, încât 

participarea studenților să nu fie condiționată de rezultatele lor academice; 

- Angajarea de personal calificat pentru cabinetul studențesc, pentru a acoperi un număr cât mai 

mare de cereri ale studenților; 

- Amenajarea și construirea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii; 

- Achiziționarea de softuri speciale și fond de carte corespunzător pentru studenții cu dizabilități 

de vedere (inscripții Braille); 

- Publicarea regulamentului de cămin pe site-ul universității; 

- Modernizarea sălilor dotate necorespunzător și utilizarea acestora în activitatea didactică, 

pentru ca studenții să poată asimila cunoștințe nu doar teoretic, ci și practic; 

- Implementarea unei metodologii clare de acordare a burselor de merit, care să fie raportate la 

numărul de studenți dintr-un program și an de studiu, preferabil; 

- Majorarea proporției resurselor proprii în fondul de burse la minim 10%; 

- Creșterea numărului de studenți din Comisia de Acordare a Burselor și Comisia de analiză și 

soluționare a contestațiilor la minim doi studenți pentru fiecare comisie; 

- Chestionarea studenților cu privire la preferințele lor legate de programul secretariatelor și 

adaptarea programului în așa fel încât acesta să fie accesibil în afara activității didactice pentru 

toți studenții, indiferent de ciclul de învățământ; 

- Remedierea situației pe viitor și respectarea termenului de anunțare a politicii de admitere cu 6 

luni înainte; 

- Respectarea disciplinelor opționale alese de studenți în vederea flexibilizării traseului 

educațional prin afișarea exactă a opționalelor disponibile pentru anul următor; 

- Publicarea fișelor disciplinelor pe site-urile facultăților; 

- Elaborarea unei proceduri de feedback din partea actorilor direct interesați de revizuirea 

programelor de studii; 

- Implicarea atât a actorilor interni, studenții, cât și a celor externi, absolvenții și angajatorii, în 

revizuirea periodică a programelor de studii, prin stabilirea de întâlniri cu aceștia, redactarea 

proceselor verbale după fiecare întâlnire și elaborarea unui raport care să fie public, și luat în 

considerare în revizuirea programelor de studii; 

- Stabilirea unui parteneriat cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Galați în vederea 

colectării datelor cât mai precise despre evoluția profesională a absolvenților universității; 

- Realizarea unei rețele de tip Alumni pentru a facilita relația cu absolvenții universității, pe 

termen lung; 

- Dat fiind faptul că, în prezent, nu există nicio modalitate de chestionare a opiniei studenților în 

legătură cu nivelul de satisfacție a acestora față de procesul educațional, recomandăm 
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elaborarea unui astfel de mecanism de evaluare cel puțin o dată pe an, cum ar fi chestionare 

aplicate studenților privind nivelul de satisfacție față de infrastrucrură, serviciile studențești, 

personalul administrativ etc.; 

- Considerarea învățământului centrat pe student drept o prioritate pentru dezvoltarea 

învățământului superior; 

- Încheierea mai multor contracte cu diverse firme în vederea facilitării accesului studenților la 

locurile de practică de vară; 

- Analizarea nevoilor studenților și adaptarea modului de predare după acestea, cu accent mai 

mare pe partea practică; 

- Diversificarea activităților oferite studenților de către CCOC și de către SAS UGAL și 

popularizarea acestora în rândul studenților prin pagină web, pagină pe rețele sociale etc; 

- Colaborarea CCOC cu ligile studențești din universitate prin organizarea de diverse evenimente 

și activități comune ce pot veni în folosul studenților; 

- Stabilirea unor mecanisme specifice de sprijin pentru studenți atunci  când aceștia întâmpină 

diverse probleme (abandon universitar, probleme de integrare socială, dificultăți în învățare 

etc.);  

- Publicarea bugetului estimat pe pagina web a instituției; 

- Publicarea balanței de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin în parte; 

- Publicarea pe site a regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea 

periodică a programelor de studii; 

- Dată fiind tendința la nivel național și european de a dezvolta învățământul centrat pe student, 

consultarea acestora cu privire la structura programelor de studii este absolut necesară; 

- Publicarea pe pagina web a instituției a Regulamentului de evaluare a studenților; 

- Reglementarea perioadei de timp în care se pot rezolva contestațiile; 

- Încurajarea studenților să apeleze la contestații în situația în care consideră că nota obținută nu 

este mulțumitoare, inclusiv prin intermediul organizațiilor studențești; 

- Stabilirea unei perioade de timp la care să aibă lor evaluarea colegială, cel puțin anual; 

- Eliminarea formularelor fizice și popularizarea formularului online, pentru a crește încrederea 

studenților în acestea; 

- Încurajarea studenților să completeze în număr cât mai mare a formularelor online de evaluare 

a cadrelor didactice, inclusiv prin intermediul organizațiilor studențești; 

- Elaborarea rapoartelor în urma evaluării cadrelor didactice de către studenți, publicarea 

acestora și promovarea măsurilor luate în urma analizei rezultatelor; 

- Elaborarea unui plan de măsuri concrete în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice, 

acolo unde este cazul; 

- Stabilirea unui mecanism de monitorizare a nivelului de implementare a recomandărilor 

rezultate din evaluarea cadrelor didactice și de cercetare de către managementul universității; 

- Actualizarea informațiilor de pe pagina www.lib.ugal.ro; 

- Achiziționarea de fond de carte nou, cu informații de actualitate; 

- Remedierea situațiilor în care cadrele didactice refuză să transmită cursurile în timpul anului 

universitar; 

- Stabilirea unor mecanisme clare și specifice de recuperare a studenților ce întâmpină dificultăți 

în învățare; 

http://www.lib.ugal.ro/
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- Promovarea programului și încurajarea studenților să aplice pentru mobilitățile externe prin 

programul ERASMUS+; 

- Crearea unui mecanism de chestionare a studenților cu privire la propunerile lor de 

îmbunătățire a serviciilor de care beneficiază; 

- Realizarea unei platforme online prin intermediul căreia studenții pot depune cereri și pot achita 

taxe; 

- Actualizarea paginilor web cu documentele de interes pentru studenți și posibilii candidați în 

limbile engleză, franceză și italiană; 

- Adaptarea site-ului pentru studenții cu deficiențe de vedere; 

- Realizarea unor analize de impact asupra implementării recomandărilor făcute de Consiliul de 

Calitate; 

- Remedierea situației și publicarea rapoartelor de evaluare internă a universității pe pagina web 

a acesteia. 

Studenții  nu au propus calificativ. 

 

11.3. Din Raportul evaluatorului extern din străinătate rezultă următoarele observații și 

recomandări:  

- DJUG is a well-established university in the context of Romanian higher education and a leading 

university in the South-Eastern part of Romania.  Its mission is clearly formulated, elaborated, ambitious 

and acceptable. Also, it is well balanced with the focus on three areas: education, research/ 

development and broader social role of DJUG.   / DJUG este o universitate bine stabilită în contextul 

învățământului superior românesc și a unei universități de top din partea de sud-est a României. 

Misiunea sa este clar formulată, elaborată, ambițioasă și acceptabilă. De asemenea, este bine echilibrat, 

concentrându-se pe trei domenii: educația, cercetarea / dezvoltarea și rolul social mai larg al DJUG. 

- The strategic plan for 2016-2020 correlates with this mission and objectives.  In my view, these DJUG 

documents are complementary and constitute a solid fundament on which DJUG’s activities can be built 

and further developed. / Planul strategic pentru perioada 2016-2020 se corelează cu această misiune și 

obiective. În opinia mea, aceste documente ale UDJG  sunt complementare și constituie un fundament 

solid pe care pot fi construite și dezvoltate în continuare activitățile UDJG.  

- Continue the efforts to move towards student-centered methods and evaluate this effort with strict 

focus on the essence of this approach. / Continuarea eforturilor de a se orienta spre metodele centrate 

pe elev și evaluarea acestora punând un accent deosebit pe esența acestei abordării lor. 

- Continue creating opportunities to link teaching and research on the master level./ Continuarea de 

a crea noi oportunități care să facă legătura între predare și cercetare la nivel de master. 

- Consider possibilities to more explicitly involve foreign students in student management processes./ 

Luarea în considerare a posibilităților de implicare mai explicită a studenților străini în procesele de 

management al studenților. 

- Continue developing opportunities for students with special educational needs to follow studies on a 

regular basis.  /  Continuarea dezvoltării oportunităților pentru studenții cu nevoi educaționale speciale 

de a urma studii în mod regulat. 

- Consider possibilities to regularly involve employers’ voice in the development of study programmes. / 

Luarea în considerare a posibilităților de a implica în mod regulat dorința angajatorilor în dezvoltarea 

programelor de studiu.     
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- Reconsider ways of working with master and, especially, doctoral thesis supervisors (by emphasizing 

their appropriate training). / Revedeți modalitățile de a lucra cu conducătorii master și, în special, cu cei  

de doctorat (subliniind formarea corespunzătoare). 

- Consider possibilities to support interdisciplinary research by effective internal granting schemes. /  A 

se lua în considerare posibilitățile de sprijinire a cercetării interdisciplinare prin scheme eficiente de 

acordare internă. 

- Consider options of support for specific groups of academics (e.g. junior staff) in their effort to 

successfully apply for external research grants. / A se lua în considerare opțiunile de sprijin pentru 

anumite grupuri de cadre universitare (de exemplu, personalul tânăr) în efortul lor de a aplica cu succes 

granturi de cercetare externe. 

- Continue promoting DJUG’s journals so that more of them can meet the requirements for highly 

respected international databases. / Continuarea promovării jurnalelor UDJG astfel încât mai multe 

dintre ele să poată îndeplini cerințele pentru bazele de date internaționale recunoscute. 

- Improve the presentation of research projects and scientific journals/academic publications in the 

English version of DJUG’s webpage. / Îmbunătățirea prezentării proiectelor de cercetare și a revistelor 

științifice / publicațiilor academice în versiunea engleză a paginii web a UDJG. 

- Consider possibilities to increase DJUG student participation in student exchanges (e.g. by using 

scholarship incentives and flexible individualized study programmes). / A se lua în considerare 

posibilitățile de a crește participarea studenților în schimburile de studenți (de exemplu, prin utilizarea de 

stimulente pentru burse și programe flexibile de studii individualizate).  

- Continue developing study opportunities for incoming Erasmus students. / Continuarea dezvoltării 

oportunităților de studiu pentru studenții străini Erasmus. 

- Consider possibilities to provide staff with more systematic opportunities for training in research 

methodology skills and leadership training for leaders at various levels. / A se lua în considerare 

posibilitatea de a oferi angajaților oportunități mai sistematice pentru formarea de competențe în  

metodologia de cercetare și instruirea conducerii pentru liderii de la diferite niveluri. 

- Continue making buildings accessible to students with special educational needs. / Continuați să faceți 

clădirile accesibile studenților cu nevoi educaționale speciale. 

- Make sure that the English versions of each faculty’s website is available in appropriate quality.  / 

Asigurați-vă că versiunile în limba engleză ale fiecărui site al facultăților sunt disponibile la o calitate 

adecvată. 

- Consider possibilities to work with the results of students’ evaluation as part of the dialogue with the 

student body at DJUG. / A se lua în considerarea posibilitățile de a lucra cu rezultatele evaluării 

studenților, ca parte a dialogului reprezentanților studenților de la UDJG. 

- Consider possibilities to evaluate non-academic staff. / A se lua în considerare posibilitatea de evaluare 

a personalului non-academic. 

Final recommendation 

I recommend to provide the DJUG with institutional accreditation with the rating High Confidence./     
Recomandare finală 
Vă recomandăm să acordați UDJG acreditarea instituțională cu Grad de Încredere Ridicat. 
 
Evaluatorul străin a recomandat acordarea calificativului Grad de Încredere Ridicat. 
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12. În baza celor de mai sus, Departamentul de evaluare externă a calităţii propune Consiliului 

ARACIS să ia act de următoarele: 

• Academia îndeplinește cerințele normative obligatorii stabilite de Metodologia ARACIS; la acest 

moment Universitatea asigură condiţiile de calitate şi respectarea standardelor generale și 

specifice. 

• Evaluatorii celor 14 programe de studii universitare de licenţă și al domneiului de master au 

propus acordarea calificativului „încredere“. 

 

Răspunzând Scrisorii de informare, Universitatea mulțumește „pentru  profesionalismul echipei 

de experţi care a abordat cu profesionalism evaluarea externă, dând dovadă de competenţă, etică şi 

integritate academică de-a lungul întregului proces de evaluare”. De asemenea a remarcat şi „climatul 

de exigenţă colegială în care s-a desfăşurat evaluarea, colaborarea dintre membrii echipei de evaluatori 

externi şi cei din echipa universităţii fiind excelentă, în conformitate cu Metodologia de evaluare”.  

•  Recomandările și observațile din rapoarte au fost analizate în structurile de conducere UDJG și 

au fost adoptate planuri distincte de măsuri pentru perioada următoare.  

• Din răspunsul Universității la unele constatări menționate în raportul întocmit de către studenții 

evaluatori  în urma vizitei, răspunsul formulat de universitate aduce următoarele clarificări la 

recomandările semnalate, după cum urmează: 

1. Implementarea unei metodologii de alegere a studenților reprezentanți în CEU, care să nu fie 

restrictivă în nici un fel, dând oricărui student posibilitatea de a face parte din această comisie; 

Răspuns: Comisia de etică a fost completată cu doi studenţi, conform HCA nr. 29/03.06.2019, respectiv 

HCA nr. 30/07.06.2019. 

2.  Integrarea în regulamentul Comisiei de Etică a unor mecanisme de prevenție a normelor de etică; 

Răspuns: Recomandarea se referă probabil la prevenţia abaterilor de la normele de etică. În 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, toate programele de studii au în planul de învăţământ 

disciplina Etică şi integritate academică, conform OM 3131/2018 din 30 ianuarie 2018 privind includerea 

în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de 

învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică. 

Ca urmare, toţi studenţii au cunoştinţe despre Codul de etică şi deontologie academică şi cunosc 

prevederile regulamentului Comisiei de Etică. 

3. Achiziționarea unui soft antiplagiat și punerea acestuia la dispoziția studenților de la toate ciclurile de 

învățământ în mod gratuit; 

Răspuns: Universitatea „Dunărea de Jos” are un soft antiplagiat pe care îl utilizează pentru verificarea 

producţiei ştiinţifice şi didactice, precum şi pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a 

studiilor. 

4.Stimularea activității Compartimentului de Audit public Intern în vederea unui număr mai mare de 

recomandări; 

Răspuns: Conform Cartei auditului intern, „Compartimentul de audit public intern din cadrul Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează în subordinea directă a rectorului universităţii, exercitând o 

funcţie distinctă şi independentă de activităţile instituţiei. Pe linie ierarhică este subordonat Serviciului de 

audit public intern, din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. Activitatea de audit public intern nu 

trebuie să fie supusă ingerinţelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea 

efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acestora.” 
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5.Implementarea recomandării de majorare a numărului de posturi al compartimentului de audit, de la 

3 la 4 auditori; 

Răspuns: Organizarea administrativă a universităţii este atributul conducerii.  

6.Publicarea regulamentului de alegeri pe site-ul universității; 

Răspuns: În prezent, în Universitatea “Dunărea de Jos”din Galaţi se elaborează Metodologia de alegeri 

2019-2020 şi Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor în structurile şi funcţiile de 

conducere de la nivelul departamentelor 2019-2020. După aprobarea de către Senatul universităţii, 

aceste documente vor fi disponibile pe site. În momentul acesta, la adresa 

http://ugal.ro/informatii/informatii-utile/alegeri-conducere-2015-2016 se află informaţii despre 

referendumul organizat pentru desemnarea modalității de alegere a rectorului şi arhiva cu 

regulamentele de alegeri din perioada 2015-2016. 

7.Elaborarea unui regulament de alegere a studenților reprezentanți, în conformitate cu legislația în 

vigoare, în care să fie detaliată modalitatea de alegere a studenților din toate pozițiile de reprezentare: 

Senat universitar, Consiliul de Administrație, Consiliile facultăților, Comisia de Etică, Comisia pentru 

Evaluarea și asigurarea Calității etc.; 

Răspuns: Studenţii îşi elaborează regulamentele de alegere a reprezentanţilor lor în toate structurile de 

conducere. Aceste regulamente sunt avizate de consiliul de administraţie şi aprobate în senat. 

8.Excluderea implicării cadrelor didactice în procesul de alegere a reprezentanților studențești, conform 

Codului drepturilor și a obligațiilor studenților adoptat de UDJG; 

Răspuns: Cadrele didactice nu se implică în procesul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în 

structurile de conducere. 

9.Promovarea în rândul studenților a procesului de alegeri și implicațiilor acestuia, pentru a crește 

gradul de conștientizarea și responsabilizarea a acestora (de exemplu, prin mesaje informatice legate de 

hotărârile luate în cadrul ședințelor la care reprezentații participă); 

Răspuns: Organizarea alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în structurile de conducere este 

atributul exclusiv al organizaţiilor studenţeşti. Cadrele didactice nu se pot implica în acest proces. Pot 

asigura doar suport logistic pentru informarea studenţilor, fără a se implica în alte activităţi. 

10.Elaborarea planului strategic pe o perioadă mai scurtă decât cea din prezent, în vederea dezvoltării 

continue a universității; 

Răspuns: Planurile strategice sunt elaborate pe durata unui mandat. Pentru perioade mai scurte se 

elaborează planuri operaţionale. 

11.Implicarea studenților în procesele de realizare a planurilor strategice și operaționale prin întâlniri cu 

reprezentanții acestora, împărțirea de chestionare etc.; 

Răspuns: Studenţii au reprezentanţi în toate structurile de conducere în care se adoptă, se avizează şi se 

aprobă planurile strategice şi cele operaţionale, respectiv în consiliile facultăţilor, în consiliul de 

administraţie şi în senat. 

12.Stabilirea orarului studenților Facultății de Medicină și Farmacie luând în calcul distanța dintre corpul 

facultății și spitalele cu care universitate are parteneriate; 

Răspuns: Orarul activităţilor didactice ale studenţilor din Facultatea de Medicină și Farmacie este 

realizat astfel încât să se evite, pe cât posibil, deplasarea studenţilor dintr-un loc în altul. 

13.Chestionarea studenților cu privire la nevoile lor legate de programul sălilor de lectură, adaptarea 

acestuia și verificarea permanentă a respectării programului stabilit; 

Răspuns: Studenţii universităţii noastre au acces din intranet şi pot solicita acces mobil la toate colecţiile 

de manuale şi publicaţii de specialitate. Prezenţa studenţilor în sălile de lectură este monitorizată de 

http://ugal.ro/informatii/informatii-utile/alegeri-conducere-2015-2016
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personalul bibliotecii. Programul sălilor de lectură este afişat pe site-ul universităţii cât şi în punctele de 

lucru şi este respectat de personalul angajat. 

14.Implementarea unei platforme online de completare a cererii de cazare pentru a facilita înscriere, 

inclusiv pentru studenții ce își încep studiile; 

Răspuns: Organizaţiile studenţeşti se ocupă exclusiv de cazare, iar universitatea dispune de suficiente 

spaţii de cazare pentru a satisface toate solicitările.  

15.Amenajarea unor bucătării în cămine, dotate corespunzător și conform nevoilor studenților (cel puțin 

un cuptor cu microunde în fiecare bucătărie); 

Răspuns: În căminele studenţeşti există spaţii pentru pregătirea şi servirea mesei, conform 

reglementărilor legale. 

16.Adaptarea regiilor de cămin la condițiile oferite; 

Răspuns: Regia de cămin este aprobată de Senat, în urma negocierii cu organizaţiile studenţeşti din 

universitate. 

17.Angajarea de personal calificat pentru cabinetul studențesc, pentru a acoperi un număr cât mai mare 

de cereri ale studenților; 

Răspuns: Cabinetul medical studenţesc dispune de personal calificat: medici şi asistente. 

18.Amenajarea și construirea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;  

Răspuns: Există rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi în toate spaţiile destinate activităţii 

studenţilor. 

19.Publicarea regulamentului de cămin pe site-ul universității; 

Răspuns: Toate informaţiile legate de cazarea studenţilor sunt disponibile pe site-ul universităţii, la 

adresa http://campus.ugal.ro/ 

20.Implementarea unei metodologii clare de acordare a burselor de merit, care să fie raportate la 

numărul de studenți dintr-un program și an de studiu, preferabil; 

Răspuns: Există o metodologie de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material, disponibilă pe 

site-ul universităţii, la adresa: http://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor.  

21.Creșterea numărului de studenți din Comisia de Acordare a Burselor și Comisia de analiză și 

soluționare a contestațiilor la minim doi studenți pentru fiecare comisie; 

Răspuns: Comisia de acordare a burselor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare câte un 

student în componenţă, conform metodologiei de acordare a burselor. Nu considerăm oportună 

recomandarea făcută, deoarece până în prezent niciun student membru în comisie nu a semnalat vreo 

încălcare a metodologiei. 

22.Remedierea situației pe viitor și respectarea termenului de anunțare a politicii de admitere cu 6 luni 

înainte; 

Răspuns: Metodologia de admitere este anunţată cu 6 luni înainte pe site-ul universităţii. Informaţiile 

legate de cifrele de şcolarizare pe domenii şi domeniile de licenţă şi masterat care se scot la concurs de 

admitere sunt condiţionate de acte normative, a căror publicare în MO nu poate fi influenţată de 

instituţiile de învăţământ superior. 

23.Elaborarea unei proceduri de feedback din partea actorilor direct interesați de revizuirea 

programelor de studii; 

Răspuns: Revizuirea programelor de studii se face conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, disponibil la adresa:  

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf 

http://campus.ugal.ro/
http://ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf
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24.Implicarea atât a actorilor interni, studenții, cât și a celor externi, absolvenții și angajatorii, în 

revizuirea periodică a programelor de studii, prin stabilirea de întâlniri cu aceștia, redactarea proceselor 

verbale după fiecare întâlnire și elaborarea unui raport care să fie public, și luat în considerare în 

revizuirea programelor de studii; 

Răspuns: Revizuirea programelor de studii se face conform Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, disponibil la adresa:  

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf 

25.Stabilirea unui parteneriat cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Galați în vederea 

colectării datelor cât mai precise despre evoluția profesională a absolvenților universității; 

Răspuns: În universitatea noastră există Centrul de orientare şi consiliere în carieră care monitorizează 

inerţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.  

26.Încheierea mai multor contracte cu diverse firme în vederea facilitării accesului studenților la locurile 

de practică de vară; 

Răspuns: Universitatea are încheiate parteneriate pentru derularea activităţilor practice cu cele mai 

importante firme şi asociaţii profesionale din regiune. 

27.Diversificarea activităților oferite studenților de către COCC și de către SAS UGAL și popularizarea 

acestora în rândul studenților prin pagină web, pagină pe rețele sociale etc.; Colaborarea CCOC cu ligile 

studențești din universitate prin organizarea de diverse evenimente și activități comune ce pot veni în 

folosul studenților; 

Răspuns: Activitatea Centrului de orientare şi consiliere în carieră este disponibilă pe site-ul universităţii, 

la adresa http://bocc.ugal.ro/ 

28.Stabilirea unor mecanisme specifice de sprijin pentru studenți atunci când aceștia întâmpină diverse 

probele (abandon universitar, probleme de integrare socială, dificultăți în învățare etc.); 

Răspuns: Centrul de orientare şi consiliere în carieră dispune de mecanisme de sprijin pentru studenţii 

care întâmpină probleme. 

29.Publicarea bugetului estimat pe pagina web a instituției; 

Răspuns: Situaţia financiară a universităţii este disponibilă pe site, în raportul anual al rectorului 

30.Publicarea pe site a regulamentului privind inițiere, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a 

programelor de studii; 

Răspuns: regulamentul este disponibil la adresa: 

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf 

31.Publicarea pe pagina web a instituției a Regulamentului de evaluare a studenților; 

Răspuns: Regulamentul este disponibil la adresa:  

http://ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/39-hotarari-senat-2013/620-anexa-

1-la-hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-59-12-07-2013 

33.Reglementarea perioadei de timp în care se pot rezolva contestațiile; Încurajarea studenților să 

apeleze la contestații în situația în care consideră că nota obținută nu este mulțumitoare, inclusiv prin 

intermediul organizațiilor studențești 

Răspuns: Contestarea notelor este prevăzută în RAUS, la adresa: 

http://ugal.ro/files/studenti/2018/RAUS_2018.pdf 

34.Stabilirea unei perioade de timp la care să aibă loc evaluarea colegială, cel puțin anual; 

Răspuns: Procedura de evaluare colegială se desfăşoară anual: 

http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=evaluare 

http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf
http://bocc.ugal.ro/
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf
http://ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/39-hotarari-senat-2013/620-anexa-1-la-hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-59-12-07-2013
http://ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/39-hotarari-senat-2013/620-anexa-1-la-hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-59-12-07-2013
http://ugal.ro/files/studenti/2018/RAUS_2018.pdf
http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=evaluare
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35.Actualizarea paginilor web cu documente de interes pentru studenți și posibilii candidați în limbile 

engleză, franceză, și italiană; 

Răspuns: Pentru studenţii internaţionali există versiuni ale site-lui universităţii în limba engleză şi în 

limba italiană. 

36.Realizarea unor analize de impact asupra implementării recomandărilor făcute de Consiliul de 

Calitate; 

Răspuns: Raportul anual al comisiei de calitate este public, la adresa: 

http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=proceduri 

37.Remedierea situației și publicarea rapoartelor de evaluare internă a universității pe pagina web a 

acesteia. 

Răspuns: raportul anual al rectorului este disponibile pe site la adresele: 

http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=proceduri, http://ugal.ro/informatii/documente-

publice/rapoarte-anuale-universitate. 

 

Având în vedere totalitatea documentelor şi informaţiilor avute la dispoziţie şi în urma discuțiilor 

purtate în cadrul şedinţei din 27.06.2019, cu participarea Directorului de misiune și a Secretarului tehnic 

al misiunii, Departamentul pentru evaluarea externă a calităţii supune Consiliului ARACIS propunerea  de  

acordare a calificativului „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”. 

 

După discutarea în plenul Consiliului ARACIS, Raportul Consiliului va fi publicat pe  

site-ul ARACIS (www.aracis.ro), conform etapizării din Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior,  partea a III-a. 

 

 DATA: 27.06.2019 

SEMNĂTURILE 

Departamentul pentru evaluare externă a calității al ARACIS 

Conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU – Director Departament Evaluare Externă a Calităţii 

Prof. univ. dr. Ioan IANOȘ – Membru 

Prof. univ. dr. Ioan LASCĂR – Membru 

Prof. univ. dr. Iamandi LUCA – Membru 

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE – Membru 

Prof. univ. dr. Ion POPA - Membru 

Prof. univ. dr. Neculai Eugen SEGHEDIN – Membru 

Ing. Cristian ERBAȘU- Membru 

Student Petrișor Laurențiu Țucă – Membru 

http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=proceduri
http://www.qa.ugal.ro/index.php?page=proceduri
http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate
http://ugal.ro/informatii/documente-publice/rapoarte-anuale-universitate
http://www.aracis.ro/

