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Atunci când strănuți sau
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Spală-te pe mâini frecvent.
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Poartă mască.
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Dragi studenți,

În primul rând, vă doresc să aveți succes în anii de studiu pe care îi
parcurgeți în universitatea noastră. În al doilea rând, sper ca acest
îndrumar să vă fie de folos. Îmi aduc aminte de perioada în care pășeam și
eu pentru prima dată într-o universitate și cât de mult aș fi dorit să am
parte de un ghid. Atunci nu găseai atât de ușor informații, ca în zilele
noastre. Pentru a afla despre ceea ce ne aștepta ca studenți puteai să
întrebi colegii mai mari. Dar informațiile de la aceștia nu erau întotdeauna
și cele mai potrivite pentru noi. Iar pentru a te descurca onorabil este
necesar să cunoști chiar și măruntele, dar atât de necesarele reguli ale
conviețuirii.
Îi felicit pe toți colegii mei care și-au dat mâna într-un generos efort colectiv
pentru ca vouă, tineri boboci, să vă fie drumul mai ușor.

Vă mulțumesc pentru că ați ales UDJG!

Bun venit!

Rector,
Prof. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU
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Prorector - Strategii universitare și parteneriatul cu studenții 
Conf. dr. ing. Ciprian Vlad

Dragi studenți,
 
Începeți o nouă etapă a devenirii voastre personale și profesionale, cu
elanul tinereții și cu dorința de împlinire pe drumul spre dezvoltarea unei
cariere de succes. Conectați la universul fascinant al educației universitare
menite să vă asigure competențele necesare în viitor, aveți nevoie de
abilități și instrumente variate care să vă ușureze adaptarea la viața de
student.
Considerăm că acest ghid poate fi un astfel de instrument util care vă poate
furniza resursele informaționale necesare integrării voastre în comunitatea
academică gălățeană, ai cărei parteneri de încredere sunteți. Folosiți-l cu
încredere și într-un mod adaptat nevoilor și intereselor voastre de studenți!
 
Mult succes!

3



Conducerea Universității
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Managementul resurselor 
umane și juridic

Dragoș - Alexandru
OPREANU

Prorector

Rector
Prof. dr. ing. 

Puiu Lucian GEORGESCU

Președinte Senat
Prof. dr. ing. 

Cătălin FETECĂU

Prorector
Managementul financiar și 

strategiile administrative

Prof.  dr. habil.
Nicoleta Bărbuță - MIȘU

Prorector
Strategii și relații instituționale

Dr. Alexandru 
NECHIFOR

Prorector
Activitatea didactică, asigurarea
calității și relații internaționale

Prof. dr. ing. 
Elena MEREUŢĂ

Prorector
Activitatea de cercetare, dezvoltare, 

inovare și parteneriatul cu 
mediul economico-social

Prof. dr. ec. dr. ing. habil. 
Silvius STANCIU

Prorector
Strategii universitare și 

parteneriatul cu studenții
Conf. univ. dr. ing. 

Ciprian VLAD



Universitatea în cifre

studenți și cursanți

ani de existență

18000

180
programe de studiu 

73

3
campusuri studențești

facultăți

14

34
centre de cercetare

3000
locuri de cazare
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Facultatea de Inginerie
Decan:  Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111, Corp M,
Parter
Tel.: 0236 130 208
E-mail: secretar.ing@ugal.ro
http://www.ing.ugal.ro/
 
Facultatea de  Arhitectură Navală
Decan: Conf. dr. ing. Gabriel POPESCU
Secretariat       
Adresa: Str. Ştiinţei 2, corp CN
Tel.: 0336 130 230
E-mail: secretar.naoe@ugal.ro
http://www.naoe.ugal.ro/ 

Facultatea de Știința și Ingineria
Alimentelor
Decan: Prof. dr. ing. Gabriela-Elena
BAHRIM
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111, corp F
Tel.: 0336 130 177
E-mail: secretar.sia@ugal.ro
http://www.sia.ugal.ro

Facultatea de Automatică,
Calculatoare, Inginerie Electrică și
Electronică
Decan: Prof. dr. ing. habil. Marian BARBU
Secretariat       
Adresa: Str. Științei 2, corp Y, etaj 1
Tel.: 0336 130 236
E-mail: secretar.aciee@ugal.ro
http://www.aciee.ugal.ro

Facultăți
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Facultatea de Educație Fizică și Sport
Decan: Prof. dr. habil. Laurențiu Gabriel
TALAGHIR
Secretariat       
Adresa: Str. Gării 63-65
Tel.: 0336 130 171
E-mail: secretar.efs@ugal.ro 
http://www.fefs.ugal.ro
Filiala BUZĂU - Educație fizică și sportivă

Facultatea de Litere
Decan: Prof. dr. Simona ANTOFI
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111, corp  M,
aripa AS, Etaj 1
Tel.: 0336 130 200
E-mail: secretariat.fl@ugal.ro
http://www.litere.ugal.ro/
            

Facultatea de Științe și Mediu
Decan: Conf. dr. Jenică CRÎNGANU
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111
Tel.: 0336 130 251
E-mail: decanat.stiinte@ugal.ro
http://www.sciences.ugal.ro

Facultatea de Istorie, Filosofie și
Teologie
Decan: Prof. dr. habil. Arthur-Viorel TULUȘ
Secretariat
Adresa: Str. Domnească 111, corp M, aripa
AS
Tel.: 0336 130 194
E-mail: secretar.ift@ugal.ro
http://www.fift.ugal.ro

Facultăți
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Facultatea de Inginerie și Agronomie
din Brăila
Decan: Conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai
GOANȚĂ
Secretariat
Adresa: Str. Călărașilor 29, Brăila
Tel.: 0239 612 572
E-mail: secretariat.ingbr@ugal.ro,
decanatbr@ugal.ro
http://www.fib.ugal.ro/
Filiala BUZĂU - Agricultură

Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
Decan: Prof. dr. habil. Adrian MICU
Secretariat       
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu 59-61
Tel.: 0336 130 242
E-mail: feaa.galati@ugal.ro
http://www.feaa.ugal.ro

Facultatea de Drept și Științe
Administrative
Decan: Conf. dr. George Cristian SCHIN
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111, corp M,
aripa AE
Tel.: 0336 130 165
E-mail: secretariat.fsjsp@ugal.ro
https://www.fdsa.ugal.ro/
Filiala BUZĂU - Drept

Facultăți
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Facultatea de Medicină și Farmacie
Decan: Prof. dr. habil. Mădălina Nicoleta
MATEI
Secretariat       
Adresa: Str. Al. I. Cuza 35
Tel.: 0336 130 217
E-mail: secretar.med@ugal.ro
http://www.fmfgl.ro
Extensiunea ENNA 
Tel. 0039 0935 29385

Facultatea de Arte
Decan: Prof. dr. Teodor NIȚĂ
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111, corp M,
aripa AR
Tel.: 0336 130 163
E-mail: secretar.arte@ugal.ro
http://www.arte.ugal.ro
 
Facultatea Transfrontalieră 
Decan: Conf. dr. Gina NECULA
Secretariat       
Adresa: Str. Domnească 111, corp K
Tel.: 0336 130 186
E-mail: transuei@ugal.ro
http://www.transfrontaliera.ugal.ro

Facultăți
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Pentru a avea statutul de
student, la începutul anului
universitar, trebuie să parcurgi
procedura de înscriere. 

Caută informațiile pe site-ul
facultății la care ai fost admis
sau pe site-ul universității
www.ugal.ro.

Înscriere

Universitatea îți eliberează două
documente importante: carnetul
de student și legitimația de
student pentru transport.
Aceste documente îți sunt necesare
pentru a face dovada calității de
student.
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Adresează-te șefului de grupă și, dacă nu reușești să găsești rezolvarea
problemei tale, șefului de an. 

Ia legătura cu îndrumătorul de an (fiecare an de studiu are alocat un
îndrumător de an/tutore). Tutorele este un cadru didactic din facultate,
desemnat pentru a asigura suportul îndrumării și integrării tale în
mediul universitar.

Dacă, totuși, nu reușești să găsești rezolvarea problemei tale,
contactează prodecanul responsabil cu activitățile studențești de la
facultatea ta și, ulterior, pe decanul facultății tale.

În cazul unor probleme majore, te poți adresa reprezentanților
studenților în Senatul universitar:
https://www.ugal.ro/informatii/organizare/senatul-
universitatii/membrii-senatului.

Dacă, în continuare, nu găsești rezolvare la problema ta, te poți adresa
prorectorului responsabil de parteneriatul cu studenții.

Cui mă adresez 
când am o problemă?
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Licență (3, 4 ani);

Masterat (1, 2 ani);

Doctorat (3 ani).

Învățământul universitar este împărțit în trei cicluri de studii:

Orice student poate beneficia de un singur program de studii finanțat

de la bugetul de stat, pentru fiecare ciclu universitar.

Ce trebuie să știi?
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(S) - Seminar

(C) - Curs
(L) - Laborator Sala/Microsoft Teams

Săptămână pară

Orarul este afișat la secretariatul fiecărei facultăți și pe site-ul acestora.

În primele săptămâni, acesta mai poate suferi modificări. 

Studenții dintr-un an sunt împărțiți pe serii, fiecare serie fiind alcătuită

din mai multe grupe. La un curs participă toate grupele din cadrul unei

serii. Activitatea care are loc o dată la două săptămâni este marcată prin

trasarea unei linii orizontale în căsuța asociată unei ore. 

Materiile notate deasupra acelei linii au loc în săptămânile impare

(începând cu prima săptămână din semestru), iar cele marcate sub linie

au loc în săptămânile pare.

Cum se citește orarul?

Săptămână impară

Orar
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Denumirea sălilor este compusă din corpul clădirii, etajul și numărul
sălii.

Săli

 Y701

D02

A111

Corpul D Parter Sala 2

Exemplu:

Corpul A Etajul 1 Sala 11

Corpul Y Etajul 7 Sala 01

Pentru a identifica cu ușurință locația corpurilor consultați harta de la
secțiunea Hărți (p. 46).
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Structura anului universitar
2021 - 2022

pentru ciclurile I și II de studii universitare

SEMESTRUL al II-lea

SEMESTRUL I
ACTIVITATE DIDACTICĂ

Luni 4 octombrie - Marți 21 decembrie
VACANȚĂ

Miercuri 22 decembrie - Marți 4 ianuarie
ACTIVITATE DIDACTICĂ

Miercuri 5 ianuarie - Vineri 21 ianuarie
SESIUNE DE EXAMENE

Sâmbătă 22 ianuarie - Duminică 13 februarie
VACANȚĂ

Luni 14 februarie - Duminică 20 februarie 

ACTIVITATE DIDACTICĂ
Luni 21 februarie - Joi 21 aprilie

VACANȚĂ
Vineri 22 aprilie - Duminică 1 mai

ACTIVITATE DIDACTICĂ
Luni 2 mai - Vineri 3 iunie
SESIUNE DE EXAMENE

Sâmbătă 4 iunie - Duminică 26 iunie
PRACTICĂ

Luni 27 iunie - Vineri 15 iulie
SESIUNE  DE RESTANȚE

Sâmbătă 16 iulie - Vineri 29 iulie
VACANȚĂ

Sâmbătă 16 iulie - Duminică 2 octombrie
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Structura anului universitar se actualizează în funcție de evoluția pandemiei și poate suferi
modificări. Pentru varianta actualizată, te invităm să accesezi următorul link:
www.ugal.ro/studenti/structura-anului-universitar-studenti/2021-2022
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E-mail - adresele de e-mail sunt de forma:
numeutilizator@student.ugal.ro;
Calendar - calendarul este sincronizat cu dispozitivele mobile și
permite gestiunea ușoară a tuturor activităților școlare;
Conectare la rețeaua Wi-fi - EduRoam;
Stocare - studenții au acces la un spațiu de 1TB accesibil în cloud;
Situații școlare - situațiile școlare pot fi consultate online de către
toți studenții Universității;
acces Microsoft Teams și Microsoft 365.

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați oferă studenților săi
numeroase facilități prin resursele informatice puse la dispoziție (Ghid de
utilizare a resurselor informatice oferite studenților de către Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați)

Credențialele de acces la resursele informatice web le-ai primit odată cu
semnarea contractului de studii sau prin intermediul unei cereri la
secretariatul facultății.

Pentru a afla o notă (după ce ai obținut credențialele de acces) trebuie să
accesezi secțiunea Situații școlare de pe site-ul www.student.ugal.ro. 

Coordonatele de acces pot fi folosite pentru accesul la următoarele
resurse:

Recomandare: la înscrierea în anul universitar se comunică datele
actualizate.

Acces la resurse IT
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În Universitate există atât studenți admiși pe
locuri bugetate, cât și studenți  admiși pe
locuri cu taxă. Această taxă diferă în funcție
de facultate. 

Taxele de studii pentru studenți se pot achita
la  casieria Universității (corpul U, sediul
Universităţii din str. Domnească nr. 47, sala U13
(parter)) sau prin virament în contul IBAN:
RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la
Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați, Cod fiscal
3127522, Cod SWIFT: TREZROBU, Cod BIC:
TREZ.

La explicația plății se menționează:
- Numele și prenumele studentului;
- CNP-ul;
- Facultatea;
- Programul de studii;
- Forma de învățământ (ZI/IFR/ID);
- Tipul taxei plătite (exemplu: taxă   
 școlarizare, taxa reînmatriculare, taxă
restanțe ani anteriori cu denumirea
obiectului, lucrări de laborator/ seminarii cu
denumirea obiectului, ex. finalizare studii
licență/master).

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) de către
UDJG în vederea identificării plătitorului și tipului de taxă
reprezintă procese de prelucrare a datelor cu caracter
personal necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor legale
și contractuale ce revin UDJG în calitate de operator.
Refuzul furnizării acestor date poate duce la
imposibilitatea de a identifica sumele plătite în contul
menționat cu toate consecințele ce decurg din aceasta.

Taxe
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Fii informat! Cunoaște-ți drepturile și obligațiile!
Accesează Regulamentul Activităţii Universitare a Studenţilor

disponibil la adresa: 
 

www.ugal.ro/studenti/regulamentul-
activitatii-universitare-a-studentilor-studenti

Regulamentul Activităţii
Universitare a Studenţilor
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Contact
      Str. Domnească 47, sala  U101

      +40 799 305 662

      ccoc@ugal.ro

      www.ccoc.ugal.ro

      ccoc.udjg

      ccoc.udjg

Platforma de evaluare CAS++
Poți beneficia de peste 50 de teste psihologice (aptitudini cognitive,
aptitudini non-cognitive, personalitate și atitudini, emoții și
comportamente, interese și valori) și 1150 de profile ocupaționale.

Poți programa o ședință completând următorul formular:
bit.ly/2m2bJ5S . 

Consiliere și orientare în carieră; 
Consiliere educațională;
Consiliere psihologică;
Activități de mediere a inserției pe piața muncii.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră funcționează în cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați, susține și îndrumă elevii,
studenții UDJG și absolvenții UDJG în alegerea unui traseu profesional
optim, prin activități specifice de consiliere și orientare în carieră. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „Dunărea de
Jos” din Galați oferă:

Centrul de Consiliere și
Orientare în Carieră
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Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă următoarele tipuri de
burse:

- Bursă de performanță - 1000 lei;

- Bursă de merit - 800 lei;

- Bursă socială - 600 lei;

- Bursă specială - 600 lei;

- Alte categorii de burse.

Metodologia de burse poate fi consultată la adresa: 
https://www.ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-
burselor

Burse
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Pentru mai multe
informații te poți adresa
Secretariatului facultății
sau Direcției economice
din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din
Galați. 

https://www.ugal.ro/studenti/burse/metodologie-de-acordare-a-burselor


recunoaștere integrală a perioadei de mobilitate și a creditelor obținute;
școlarizare gratuită la universitatea gazdă;
grant lunar: între 470 și 720 euro, în funcție de tipul mobilității și țara gazdă;
păstrarea statutului de student bursier al UDJG;
sprijin financiar suplimentar (top-up de 200 euro/lună), în cazul
mobilităților de studii, pentru studenții din medii dezavantajate;
sprijin financiar suplimentar pentru studenții cu nevoi speciale (bursă
medicală), în funcție de recomandările din referatul medical etc.

Mobilitatea studenților pentru studii sau practică este posibilă doar în baza
acordurilor inter-instituționale pe care Biroul Erasmus din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați le are încheiate cu universități/instituții/companii
etc. partenere din peste 50 de țări UE și non-UE.

Prin mobilitățile de studii și practică în străinătate, studenții, masteranzii și
doctoranzii pot dobândi noi competențe comunicaționale, lingvistice,
interculturale și nontehnice, care constituie avantaje nete în vederea creșterii
gradului de angajabilitate.

DURATA
• min. 2 luni (practică) / 3 luni (studii) 
• max. 12 luni (24 de luni pentru studenții de la specializarea Medicină) 

AVANTAJE

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul studentului outgoing:
https://www.ugal.ro/files/erasmus/2021/5/Ghidul_studentului_outgoing.pdf

     www.ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus
     0756 063 672
     erasmus@ugal.ro
     @erasmusudjg
     @erasmus_udjg

Este un program al Uniunii Europene, cu
un buget de 26,27 mld euro alocat
pentru perioada 2021-2027, care sprijină
educația, formarea, tineretul și sportul în
Europa.

ERASMUS+
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Programul Tabere Studențești se adresează studenților înmatriculați la
forma de învățământ cu frecvență, la unul dintre programele de studii
universitare de licență și masterat din universitate, în vârstă de până la
35 de ani, studenților integraliști la toate disciplinele de studiu din anul
anterior de școlarizare. Taberele se desfășoară pe perioada vacanței de
vară, la munte, la mare sau în Delta Dunării.

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere, în limita locurilor
repartizate, pe baza depunerii unei cereri la facultate, în funcție de
rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru
organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive
sau de voluntariat. Totodată, pe toată durata taberelor, studenții
beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.

Tabere studențești

Pentru mai multe informații consultați
Metodologia privind organizarea
taberelor studențești 
www.ugal.ro/studenti/viata-
studenteasca/tabere-studentesti .
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carnet de student;
carte de identitate;
legitimație de student pentru gratuitate de transport.

Toți studenţii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvenţă (licenţă,
master, doctorat) în cadrul instituțiilor acreditate de stat, în vârstă de
până la 26 de ani, beneficiază de reducere 50% la transportul feroviar
intern.

La nivel local, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu
frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de
până la 26 de ani, din municipiul Galați, beneficiază de abonament
gratuit, la cerere, pe toate liniile de transport în comun, pe baza
carnetului de student vizat pe anul universitar în curs.
Pentru eliberarea abonamentului de transport public local ai nevoie de: 

Mai multe detalii, pe site-ul 
www.transurbgalati.ro.

Transport
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În cămine, studenții beneficiază de săli de lectură, săli de fitness şi
aerobic, spaţii de menaj dotate cu maşini de spălat şi maşini de
uscat, internet şi cablu TV (toate aceste servicii sunt puse, gratuit, la
dispoziţia studenţilor de către Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi). Tot în cadrul căminelor studențești se află și Capela
studențească „Sfinţii Trei Ierarhi”.

Capacitatea de cazare în căminele studenţeşti depăşeşte 3000 de locuri.

Contact:
     Cămin Studențesc F, Strada Parcului 4, Galați
     0336 130 161
     cazare@ugal.ro
     www.campus.ugal.ro
*Locația căminelor poate fi consultată la secțiunea Hărți (p. 46).

Cămine
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Cafeteria Notre Dame, situată în interiorul Campusului „Ştiinței”, în
extremitatea nord-vestică a corpului M;
Minicantina FEAA, localizată în curtea interioară a Facultății de
Economie și Administrarea Afacerilor;
Minicantina Universitate, aflată în corpul U - sediul central, pe str.
Domnească nr. 47.

Cantina studențească este localizată în Campusul Universitar „AL. I.
Cuza”, în Galați, pe str. Domnească nr. 155,  și deservește alte 3
minicantine, și anume:

Studenții beneficiază de prețuri foarte avantajoase, iar servirea pe
perioada pandemiei se face în regim de Take Away!

Cantine
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consultaţii medicale şi terapie: medicină preventivă şi curativă;
consultaţii medicale stomatologice;
consiliere şi planificare familială: consiliere contracepţie;
consiliere psihologică.

Cabinetul medical oferă studenţilor Universităţii ,,Dunărea de Jos" din
Galaţi asistenţă medicală primară și servicii de stomatologie.

Toţi studenţii Universităţii ,,Dunărea de Jos" Galaţi pot beneficia de
următoarele servicii medicale:

Cabinet medical:
      Cămin Studențesc F, Strada Parcului 4
      0756 137 256

      Program consultații medicale:
Luni - Vineri - 08:00 - 13:00

      Program cabinet stomatologic:
Luni - Vineri - 07:00 - 15:00

      Program cabinet psihologic:
Luni - Vineri - 08:00 - 15:00

Cabinet medical
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Sediul central
Filiala Facultății de Arte
Filiala Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila 
Filiala Facultății de Litere
Filiala Facultății de Medicină și Farmacie
Biblioteca „Konrad Adenauer” a Facultății de Științe Juridice, Sociale
și Politice

Împrumut interbibliotecar (solicitări de publicații de la alte biblioteci)
Referințe prin e-mail (informații succinte despre colecțiile și serviciile
BUDJG)
Referințe prin REM-RO (informații despre colecțiile și serviciile
bibliotecilor partenere din România)
Livrare electronică de documente (scanări parțiale de documente
din colecțiile bibliotecii)
Propune achiziția (din contul creat în catalogul online)
Solicitare bibliografie (bibliografii pe o anumită temă)

Filiale:

E-servicii (formulare online): 

Biblioteca Universității
„Dunărea de Jos“ din Galați
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Întreabă bibliotecarul: chat, biblioteca@ugal.ro,
Teams (Biblioteca-Referinte, cod ctpve5h)
Website: www.biblioteca.ugal.ro
Catalog online: www.opac.lib.ugal.ro
Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-
Universitatii-Dunarea-de-Jos-din-Galati-
771219369659621/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCTrP5Fek8aO
Zvutb-HV1oHw/featured
Program: Luni - Joi: 8:00 -16:30

      Vineri: 8:00 -14:00

https://opac.lib.ugal.ro/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Universitatii-Dunarea-de-Jos-din-Galati-771219369659621/
https://www.youtube.com/channel/UCTrP5Fek8aOZvutb-HV1oHw/featured


Complexul Sportiv al Universității
,,Dunărea de Jos” din Galați 
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Complexul Sportiv din strada Mihai Bravu dispune de o sală de sport
modernă cu o suprafață de 700 mp, cu tribune destinate spectatorilor,
studenților sau cadrelor didactice, unde se pot desfășura atât lecții de
educație fizică, dar și diferite competiții sportive studențești.

Sala este prevăzută cu vestiare, săli de duș, instalații sanitare, magazii
pentru păstrarea materialelor sportive. Complexul din Mihai Bravu
dispune de un teren de tenis de câmp de zgură, la dimensiuni
normale, pentru desfășurarea partidelor de simplu dar și de dublu. În
imediata vecinătate a sălii se află o pistă de atletism acoperită cu
zgură, având o lungime de 380 m, cu trei culoare de alergare, pistă ce
înconjoară un teren de fotbal de dimensiuni 40m/20m acoperit cu
iarbă sintetică, având instalație de nocturnă și fiind disponibil tuturor
Facultăților din cadrul UDJG.



Centrul de Kinetoterapie al Facultății de Educație Fizică si Sport din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este situat pe strada
Gării 63-65. Acesta reprezintă un centru modern în domeniul
recuperării medicale.

Kineto-UGAL dispune de aparatură modernă și non-invazivă de
evaluare și tratament a diferitelor afecțiuni, toate acestea pot constitui
elemente importante în atragerea viitorilor noștri studenți pe care să îi
formăm și să îi cooptăm alături de noi.

Centrul de Kineto-UGAL
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fizioterapie;
2 săli de kinetoterapie;
sala de fitness;
sala de aerobic;
masaj;
sală de evaluare posturo-plantară și a compoziției corporale;
hidroterapie.

În cadrul Centrului de Kinetoterapie avem următoarele
compartimente/săli:



Infrastructura educațional-formativă de care beneficiază Stațiunea
Didactică și de Cercetare Sf. Gheorghe - Tulcea asigură creșterea
performanței resursei umane prin organizarea unor stagii de practică
ale studenților în vederea studierii biodiversității din Delta Dunării,
precum și cercetări în domeniul mediului și în domenii complementare. 
Participarea la astfel de stagii profesionale sporește abilitățile practice
ale studenților și contribuie la îmbunătățirea transferului de cunoștințe
în domenii de interes național cum ar fi: monitorizarea mediului acvatic
și a biodiversității; tehnologii moderne în acvacultură; studii aplicative
pentru dezvoltarea capacităților creative și practice ale tinerilor.
Studenții au șansa de a învăța direct de la specialiști și de a lucra în
cadrul unor echipe competitive. 

Realizarea și dezvoltarea acestor activități au un impact semnificativ
demonstrat în devenirea profesională a studenților, verifică
aplicabilitatea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programelor de
studii, asigură completarea și flexibilizarea acestora, precum și
orientarea spre activități pentru care studenții prezintă reale aptitudini.

Stagiile de practică la „Stațiunea Didactică și de Cercetare Sf. Gheorghe -
Tulcea” reprezintă un pas înainte către o carieră de succes.

Stațiunea Didactică și de Cercetare Sf.
Gheorghe - Tulcea
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0336 130 106



Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic

Studenţii care doresc să obţină certificarea pentru profesia de cadru
didactic se pot înscrie în PROGRAMUL DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ  - NIVEL I ȘI NIVEL II, realizat de către
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 

DPPD este o structură universitară autonomă, abilitată să asigure
formarea iniţială, psihopedagogică şi metodică, teoretică şi practică, a
studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea
formării competențelor didactice necesare pentru a profesa în
învăţământ.

Există două nivele de pregătire psihopedagogică, respectiv:
a) nivelul I, se derulează pe parcursul studiilor universitare de licenţă –
la buget sau cu taxă, în funcție de statutul financiar al studentului din
programul de licență; conferă o certificare parțială pentru profesia
didactică, cu drept de profesare în învățământul gimnazial; se
finalizează cu certificat de absolvire  – 30/35 credite; 

b) nivelul II, se parcurge în timpul studiilor de masterat sau în regim
postuniversitar, după obţinerea diplomei de licenţă/masterat şi a
certificatului de Nivel I; oferă competențe didactice pentru a profesa în
învățământul liceal, universitar și postuniversitar; se finalizează cu
obţinerea certificatului de absolvire – 30 credite. 

Contact:
     Str. Gării 63, et. 1  Corp A, Sala A106 
     0336 130 164
     dppd@ugal.ro
     www.dppd.ugal.ro
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Departamentul de Formare Continuă 
și Transfer Tehnologic

realizarea proceselor de educație permanentă, care continuă
educația inițială a adulților completând educația de bază, însumând
activitățile care au ca obiectiv dezvoltarea cunoștințelor,
competențelor și aptitudinilor de care adultul are nevoie într-o
anumită situație din viața sa;
dezvoltarea legăturilor dintre universitate și mediul de afaceri;
conversia profesională pentru cadre didactice din învățământul
preuniversitar;
dezvoltarea, implementarea și promovarea programelor de formare
continuă;
dezvoltarea, implementarea și promovarea programelor
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă;
inițiere, perfecționare, calificare personalului angajat prin cursuri
acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări);
crearea unui sistem de management eficient pentru transferul
tehnologic, asociat activității de cercetare – dezvoltare – inovare din
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și a parteneriatelor cu
mediul de afaceri.

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT)
este o componentă organizatorică a Universității „Dunărea de Jos” din
Galați, care contribuie la:

Contact:
     Str. Domnească 47, Sala U 109 , Galați
     +40 336 130 142
     dfctt@ugal.ro, formare@ugal.ro 
     www.dfctt.ugal.ro
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Departamentul de Învățământ la
Distanță și cu Frecvență Redusă
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Limbă și literatură română - limbă și literatură engleză -
Facultatea de Litere - ID
Drept - Facultatea de Drept și Științe Administrative (cu școlarizare
la Galați și Buzău) - IFR
Agricultură - Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila - (cu
școlarizare la Brăila și Buzău) - IFR

Învăţământul la Distanţă (ID) reprezintă o formă de organizare a
proceselor didactice care oferă studenților/cursanților posibilitatea de a
opta personal asupra locului și timpului în care să se instruiască.
Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, e-learning sau
online learning, este caracterizat prin separarea fizică a cadrelor
didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor
tehnologii diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru
didactic și student-student. Un program de studii la forma de
învățământ la distanță poate fi oferit integral la distanță sau poate fi o
combinație de activități educaționale la distanță și față în față
desfășurate în instituția de învățământ superior (Blended Learning).
Cursurile organizate la distanță pot utiliza o gamă variată de metode,
tehnologii și resurse de instruire și comunicare, cum ar fi: conferințe
video/audio, tehnici web mediate de internet, materiale de studiu în
format digital sau tipărit.

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă de
organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de
predare-învățare-evaluare dedicate pregătirii aplicative, programate în
mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită în
spațiul universitar a studenților/cursanților cu cadrele didactice de
predare, cât și utilizarea unor mijloace de predare/ pregătire specifice
învățământului la distanță.

Programe de studii în regim  ID/IFR:

Contact:
     Str. Domnească 47, Galați
     0730 290 769
     infoidd@ugal.ro
     www.idd.ugal.ro/index.php/ro/

mailto:%3Ca%20href=%22infoidd@ugal.ro%22%3E
http://www.idd.ugal.ro/index.php/ro/


Pentru că ești student UDJG, beneficiezi de reduceri la produsele și
serviciile partenerilor Universității (librării, săli de fitness, cabinete
medicale, restaurante, pub-uri, cluburi și alte servicii).

Prezintă legitimația sau carnetul de student (vizate pe anul
universitar în curs) pentru a beneficia de reduceri și urmărește site-ul
Universității pentru lista partenerilor actualizată.

Parteneri

www.ugal.ro/informatii/parteneri

Caută sigla partenerilor, alege ce ți se potrivește și bucură-te de
facilitățile oferite!
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Voluntariat

Te încurajăm să te implici în activități de voluntariat pe perioada

studenției. Experiența dobândită prin implicarea în activități de

voluntariat contribuie în mod esențial la dezvoltarea ta personală și

profesională, completând cunoștințele și abilitățile dobândite prin

activitatea academică.

În cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați ai posibilitatea de a te

implica, în calitate de voluntar, în diverse proiecte sau evenimente

precum: „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, „Student Ambasador”, „Tu

te înscrii, noi te premiem” etc.

Pentru mai multe informații ne poți contacta la adresa de e-mail:

ccoc@ugal.ro.



AIESEC Galați  
AIESEC este o organizație ce oferă tinerilor oportunități internaționale
de dezvoltare personală și profesională sub formă de internship-uri
internaționale. 
www.join.aiesec.org.ro

Organizații studențești
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Liga Studenților din Galați  (LSG)
LSG este o organizație non-guvernamentală, apolitică, non-partizană,
care militează pentru respectarea drepturilor tuturor studenților din
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați. Organizația s-a evidențiat de-a
lungul timpului drept cea mai activă organizație studențească, la nivel
național, pe partea de reprezentare, având o vastă experiență în
orientarea și susținerea studenților în parcursul lor academic
www.lsgalati.ro

Societatea Studenţilor Medicinişti Galați (SSMG) 
Echipa SSMG reprezintă mediul în care studenții mediciniști se dezvoltă
personal și profesional, prin realizarea proiectelor de mare amploare,
unde se formează noi relații de prietenie și în care sunt create frumoase
noi amintiri! 
www.ssmg.ro

http://www.join.aiesec.org.ro/
http://www.lsgalati.ro/
http://www.ssmg.ro/


Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi 
Români,  Filiala „Sf. Ap. Andrei” (ASCOR)
ASCOR este una dintre cele mai active şi
fidele organizaţii de tineret ale Bisericii Ortodoxe Române,  non-profit şi
non-guvernamentale, care îşi propune, prin domeniile sale de activitate
şi prin programele sale, să promoveze credinţa creştin ortodoxă în
rândul tinerilor, studenţilor şi elevilor. 
www.ascorgalati.ro

Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni 
„Ștefan cel Mare și Sfânt" (CSBB)
CSBB reprezintă și apără interesele studenților basarabeni veniți la
studii în Galați în faţa tuturor forurilor decizionale și realizează activităţi
pentru integrarea  lor.
www.facebook.com/csbbgalatioficial

Liga Studenților Basarabeni din Galați (LSBG) 
LSBG promovează drepturile tinerilor studenţi basarabeni şi educarea
lor în spirit naţional, democratic şi pro-european.
www.lsbgalati.wixsite.com/lsbgalati

Organizații studențești
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Faleza Dunării Galați este o zonă
reprezentativă a orașului Galați și este
amenajată pentru promenadă, dar și
pentru activități sportive și recreative.

Grădina Publică se află în apropierea
Complexului Studențesc „Alexandru Ioan
Cuza” și ocupă o suprafață generoasă,
fiind astăzi o zonă perfectă pentru
activități recreative.

Galați  -  Orașul de la Dunăre

Descoperă orașul cu ajutorul aplicației Galați City App!
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Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă“ face parte dintre
marile muzee de ştiinţe ale naturii din
România și cuprinde Grădina Botanică,
Observatorul astronomic, primul
observator cu acoperiş tractabil din
România, și Grădina Zoologică de la
Gârboavele unde se poate practica și
echitația.

https://galaticityapp.ro/


Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
Str. Domnească nr. 59, Galați
www.fanitardini.ro

Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” 
Str. Mihai Bravu nr. 50, Galați
www.naeleonard.ro

Cinema City Galați
Bd. George Coșbuc nr. 251
www.cinemacity.ro/cinemas/galati

Cinema 3D Galați Prof. Ioan Manole
Str. Morilor nr. 140
www.facebook.com/Cinema3DGalati

Galați  -  
Teatru și film
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Max Fitness 
Bd. George Coșbuc, nr. 117
www.maxfitness.ro

Elite Gym Galati
Str. Domnească, nr. 24 
(Winmarkt Modern)
www.elitegym.ro

One Gym
Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24
www.one-gym.ro

Galați  -  Sport
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Dicționar studențesc
Asistent universitar = persoană cu gradul de asistent, primul grad
didactic universitar.

Ciclul I de studii = Studii universitare de licență.

Ciclul II de studii = Studii universitare de masterat.

Ciclul III de studii = Studii universitare de doctorat.

Cod Microsoft Teams = cod ce permite asocierea la o echipă creată pe
platforma Microsoft Teams. 

Colocviu = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor constând în
discuții, lucrări practice sau lucrări de laborator.

Conferențiar = grad didactic universitar, intermediar între lector și
profesor.

Consiliul de Administrație = Consiliul de Administraţie este constituit
din: rector, prorectori, decani, director general administrativ, un
reprezentant al studenţilor, precum și invitați permanenți. 
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Consiliul de Administraţie al universităţii este
condus de președinte.

Consiliul Facultății = reprezintă organismul
decizional şi deliberativ la nivel de facultate. Este
format din maximum 75% cadre didactice şi de
cercetare titulare, respectiv minimum 25% studenţi,
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din
facultate, respectiv prin vot universal, direct şi
secret de către studenţii facultăţii.



Dicționar studențesc
Credite ECTS = numere întregi asociate fiecărei discipline cuprinse în
planul de învățământ, care reflectă cantitatea de muncă investită de
student pentru însușirea unei discipline. Fiecărui examen promovat îi
este atribuit un număr de credite, iar pentru a promova anul
universitar, sunt necesare cel puțin 60 de credite.

Curs = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele teoretice
cu privire la disciplină. 

Decan = membru al corpului didactic universitar care conduce o
facultate.

Departamentul = controlează programul/programele de studii.
Departamentul este condus de către directorul de departament.

Direcția Generală Administrativă = urmărește si coordonează din
punct de vedere administrativ universitatea.

Direcția Generală Secretariat = coordonează și monitorizează
activitatea secretariatelor facultăților, secretariatului rectorat, Biroul
acte de studii, registratura și arhiva universității.

Examen = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor, urmare a unei
discipline parcurse. Poate fi de tipul unei probe scrise sau practice, în
sesiune. Un examen este considerat promovat cu minim 5.

Exmatriculare = Excluderea unui student din facultate din diverse
motive: copiatul la examen, neachitarea taxei de școlarizare sau
nepromovarea anului universitar cu minimum de credite.
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Facultatea = reprezintă unitatea funcțională de bază a universităţii,
care elaborează şi gestionează programe de studii şi beneficiază de
autonomie financiară până la nivel de departament. Facultatea poate
include unul sau mai multe departamente.

Fișa disciplinei = pentru fiecare materie există o fișă a disciplinei, care
cuprinde informații despre: tematica parcursă la fiecare întâlnire,
bibliografia obligatorie, numărul de credite aferent și modalitatea de
evaluare.

Laborator = activitate cu prezența obligatorie, specifică fiecărei
facultăți, care presupune punerea în practică a noțiunilor învățate la
curs.

Lector / Șef de lucrări = grad didactic universitar, situat între asistent și  
conferențiar.

Mărire = dacă ai promovat un examen și nu ești mulțumit de notă, ai
dreptul să te prezinți în mod gratuit, în baza unei cereri, la reexaminare,
în vederea măririi notei. Nota se modifică numai în cazul în care obții o
notă mai mare decât cea inițială. Notele obținute se iau în considerare
la calculul mediilor pentru burse, cazare, tabere studențești și la
reclasificarea anuală.

Media semestrială/anuală = media ponderată între notele și creditele
obținute; se calculează după următoarea formulă:

Pentru a calcula mai simplu și rapid media poți accesa site-ul
www.calculator-medii.startcalc.com;

Dicționar studențesc
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Modul psihopedagogic = cursuri opționale din perioada ciclului de
licență și de masterat ce oferă posibilitatea celor care le urmează să
predea în învățământul preuniversitar.

Parțial/verificare = examen susținut în timpul semestrului; reprezintă
un procent din nota finală.

Plan de învățământ = cuprinde toate disciplinele, repartizate succesiv,
pe ani de studiu și cu ponderi exprimate în credite ECTS. În planul de
învățământ găsești disciplinele obligatorii, disciplinele opționale și
disciplinele facultative.

Președintele senatului universitar = reprezintă senatul Universităţii în
raporturile sale cu rectorul şi cu terţii.

Prodecan = membru al corpului didactic universitar care are funcția de
locțiitor al decanului.

Profesor = persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de
activitate și care predă o materie de învățământ; funcția didactică cea
mai înaltă în învățământul universitar.

Prorector = membru al corpului didactic universitar, care are funcția de
locțiitor al rectorului.

Rector = conducătorul și ordonatorul principal de credite al
universității.

Reînmatriculare = reluarea studiilor de către o persoană
exmatriculată.

Dicționar studențesc
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Restanță = orice examen nepromovat la sfârșitul sesiunii de examene. 

Seminar = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele

practice cu privire la disciplină. 

Senatul universității = reprezintă comunitatea universitară şi este cel

mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul instituţiei. Senatul

universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi

25% reprezentanţi ai studenţilor.

Sesiune = perioada de examene de la sfârșitul unui semestru/an

universitar.

Dicționar studențesc
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Sistem Bologna = formă de armonizare a

sistemului academic european ce structurează

învățământul pe trei niveluri de studii

universitare: licență, masterat și doctorat.

Student integralist = studentul care a reușit

să promoveze toate examenele dintr-un an

universitar, fără restanțe.

Tutore = cadru didactic desemnat pentru a

oferi sprijin cu privire la activitatea academică.



Corpul U - Rectorat, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Corpul MG - Facultatea de Medicină și Farmacie - Decanat
Corpul MG (CDT) - Facultatea de Medicină și Farmacie
Corpul I - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Corpul A - Facultatea de Educație Fizică și Sport
Corpul Q - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

Hartă Corpurile Universității
Hărți

1.
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Campusul Științei



Corpul M -  AN - Facultatea de Inginerie
AE - Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
AS - Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Facultatea de Litere
AR - Facultatea de Arte

Corpul E - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Corpul F - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Corpul L - Facultatea de Arhitectură Navală, Bazinul de Carene
Corpul G - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Corpul Y - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Corpul PT            Corpul H          Corpul J

Corpul D - Facultatea de Inginerie
Corpul B - Facultatea de Inginerie
Corpul K - Facultatea Transfrontalieră
Corpul SA - Facultatea de Științe și Mediu
Corpul SB - Facultatea de Științe și Mediu
Corpul SC - Facultatea de Științe și Mediu
Corpul SD - Facultatea de Științe și Mediu
Corpul SE - Facultatea de Științe și Mediu
Corpul CN - Facultatea de Arhitectură Navală

2. Hartă Campusul Științei
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Cantina nr. 2
Cămin D
Cămin G
Cămin H
Cămin C

3. Hartă Campusul Studenţesc 
„AL. I. CUZA”
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Cămin A
Cămin F
Cămin B
Cămin E



Pentru a identifica locațiile  cu ușurință, accesează 
turul virtual al Universității:

www.ugal.ro/turvirtual

Surse foto:
www.ugal.ro
www.pixabay.com
www.unsplash.com
www.primariagalati.ro

www.favpng.com 
www.freepik.com
www.pngtree.com
www.facebook.com/pro.movie.production.galati



Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - 
Sediul central, Rectorat, Corp U

Str. Domnească 47, sala U101, Galați, România

rectorat@ugal.ro

(+40) 336 130 108; (+40) 336 130 109

(+40) 0236 461 535

www.ugal.ro

ugal.ro 

ugalro

universitateagalati

CONTACT

Vizitează www.ugal.ro! Vizitează www.ccoc.ugal.ro!

http://www.ugal.ro/
https://www.facebook.com/ugal.ro
https://twitter.com/UDJGalati
https://www.instagram.com/universitateagalati/

