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CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

 

Hotărârea nr. 01/17.01.2022 

 

 

Art. 1. Programele de studii care vor face parte din oferta educaţională pentru anul 

universitar 2022-2023 sunt:  

- pentru ciclul I de studii universitare de licenţă programele de studii Drept şi 

Administraţie Publică, cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (Galaţi şi Buzău). 

Media finală de admitere se calculează din: 

o 50 % media multianuală de la liceu; 

o 50 % media de la bacalaureat; 

o criteriu de departajare:  nota de la balacaureat la limba română. 

- pentru ciclul de studii universitare de master, programele Dreptul European al 

Afacerilor, Combaterea criminalităţii informatice şi Administraţie publică şi integrare 

europeană, forma de învăţământ cu frecvență. Media de admitere se calculează din: 

 media aritmetică de promovare a anilor de studii - 50% 

 media aritmetică de la licenţă - 50% 

o criteriu de departajare: examen de licență susținut în domeniul programului. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea paragrafului 2, punctul 1.3. din „Procedura privind 

condițiile, îndrumarea/coordonarea, elaborarea și susținerea lucrărilor de licență/disertație” 

astfel:  

“Lucrările de disertaţie ce urmează a fi verificate se transmit, exclusiv de către masteranzi, 

în unul dintre formatele: DOC, DOCX sau PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB și 

neprotejate prin parolă, cu 14 zile înainte de prima zi de înscriere la examenul de finalizarea a 

studiilor universitare de masterat, precizându-se că există acordul cadrului didactic îndrumător, 

pe următoarele adrese de email: emirica@ugal.ro, cmirica@ugal.ro. Se va stabili o perioadă 

calendaristică în care lucrările vor fi trimise spre verificare”.  
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Art. 3. Se hotărăște înfiinţarea următoarelor Cercuri studenţeşti, care îşi vor desfășura 

activitatea în sediul „Institutului transfrontalier”, astfel: 

- Cercul de „Drept civil” sub îndrumarea doamnei conf. Nora Daghie şi cu sprijinul 

cadrelor didactice titulare pe drept civil; 

- Cercul de „Drept penal” sub îndrumarea domnului prof. Gheorghe Ivan şi cu sprijinul 

cadrelor didactice titulare pe drept penal; 

- Cercul de „Drept administrativ şi administraţie publică” sub îndrumarea doamnei lect. 

Ştefania Mirică şi cu sprijinul cadrelor didactice titulare pe drept administrativ. 

 

Art. 4. Se aprobă desfăşurarea unui concurs de eseuri cu premiul „Decan pentru o zi”. 
 
 
 

D E C A N 

Conf. univ. dr. George Cristian Schin 

 

 

 

   Întocmit, 

        Gica Honceriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


