
 

 

 

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT ȘI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE 

 

Hotărârea nr. 2/13.01.2023 
 

 

Art. 1. Au fost aprobate criteriile de admitere și pentru ciclul I și II de studii universitare de 

licență, respectiv masterat, pentru admitere 2023: 

- pentru ciclul I de studii universitare de licenţă programele de studii Administraţie Publică 

cu frecvenţă şi Drept cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (Galaţi şi Buzău), admiterea se va 

face prin concurs pe bază de dosar. 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, forma de învăţământ cu frecvență, domeniul 

Drept: programele Carieră judiciară (durata 1 an), Combaterea criminalităţii informatice; 

domeniul Ştiinţe administrative: Administraţie publică şi integrare europeană şi E-

guvernare și Digitalizare în Administrația Publică (după aprobarea înființării programului 

prin Hotărârea de Guvern), admiterea se va face prin concurs pe bază de dosar.  

Media de admitere se calculează din: 

 media aritmetică de promovare a anilor de studii de licenţă - 50% 

 media aritmetică de la licenţă - 50% 

 criteriu de admitere pentru masterele cu durata de 2 sau 3 semestre (1 an şi 

1,5 ani): candidaţii trebuie să fie absolvenţii unui program de licenţă cu 

durata de 4 ani (240 de credite). 

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

 

Art. 2. Cercul ştiinţific de Drept public îşi va schimba denumirea în Cercul ştiinţific de Ştiinţe 

Administrative şi Drept public. 

 



 

 
 

 

Art. 3. S-a hotărât ca directorii Institutului Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție 

Penală și Centrul de Cercetări Juridice și Administrative să prezinte strategia centrelor pentru anul 

2023, până la data de 15 februarie 2023.  

 

Art. 4. S-a hotărât ca titlurile temelor propuse pentru lucrările de licenţă/disertaţie să fie 

revizuite de Consiliile departamentelor înainte de a fi transmise consiliului pentru aprobare. 

  

Art. 5. S-a hotărât să se acorde adeverinţe/dovezi tuturor celor care au desfăşurat activităţi 

pentru întocmirea dosarelor, participarea la târgurile educaţionale organizate de universitate. 
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