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CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 

Hotărârea nr. 30/07.12.2021 

 

 

Art. 1. Se aprobă „Procedura privind condițiile, îndrumarea/coordonarea, elaborarea și 
susținerea lucrărilor de licență/disertație”, care va intra în vigoare începând cu anul 2022-2023. 

Art. 2. Se aprobă tematica şi bibliografia, pentru examenul de licenţă iulie, septembrie 
2022 şi februarie 2023, programul de studii Administraţie publică şi Drept.  

Art. 3 Se aprobă modalitatea de examinare pentru pentru examenul de licenţă iulie, 
septembrie 2022 şi februarie 2023, programul de studii Administraţie publică şi Drept, astfel:  

- examenul de licenţă cuprinde două probe: 

1) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

2) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

- programul de studii: Administraţie publică: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și 
de specialitate se va face la disciplinele: Știința administrației (I, II) și Comunicare în 
Administrația Publică. Ambele probe se vor desfășura sub forma examenului oral; 

- programul de studii Drept: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate se 
va face la alegere dintre disciplinele de: drept civil (Drept substanțial și drept procesual) și drept 
penal (Drept substanțial și drept procesual). Opțiunea între drept civil și drept penal se va face la 
înscrierea în examenul de licență. Prima probă se va desfășura sub forma testului grilă, iar cea 
de-a doua probă sub forma examenului oral. 

Art. 4. Se decide ca termen de realizare a publicaţiilor sfârşitul lunii februarie pentru 
revista din 2019 şi sfârşitul lunii aprilie pentru revista din 2020. Coordonator lect. Valentina 
Cornea şi echipa formată din lect.univ.dr. Mirică Ştefania, lect.univ.dr. Mirela Costache, 
lect.univ.dr. Adriana Stancu, conf.univ.dr. Ana Ştefănescu. 

Art. 5. Se aprobă Comisia pentru acordarea titului de Doctor Honoris Causa doamnei 
Doina Rotaru în data de 14.01.2021, cu următoarea componență: 
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Preşedinte: Prof. univ. dr. Cătălin Fetecău, Președintele Senatului Universităţii „Dunărea 
de Jos” din Galați; 

Membri: 

Prof. univ. dr. Lucian Puiu Georgescu, Rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați; 

Profesor univ. dr. Sorin – Mihai Cîmpeanu, Universitatea de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București; 

Profesor univ. dr. Bogdan – Liviu Ciucă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

Membru supleant: 

Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

 

 
D E C A N 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin 

 

 

 

   Întocmit, 

        Gica Honceriu 


