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Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi 

 
 

Extras din metodologia desfășurării 

concursului de admitere în anul 2020 

Învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă 

1.  Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi organizează anual concurs de 

admitere la ciclul de studii universitare de licenţă (ID, IFR), la propunerea 

facultăţilor. Admiterea se organizează pe domenii de studii, la specializările 

autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. 

2.  La concursul de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă pot 

participa: 

 absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat; 

 studenţii care doresc să urmeze simultan două programe de studii 

universitare de licenţă; 

 absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire, care doresc să urmeze un al 

doilea program universitar de licenţă. 

3.  Concursul de admitere pentru anul I, la ciclul de studii universitare de 

licenţă, la formele de învăţământ ID şi IFR, se desfăşoară separat faţă de forma 

cu frecvenţă (IF). 

4.  Admiterea se va face în funcţie de criteriile stabilite de Senatul UDJ, anual, 

candidaţii fiind admişi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, pe liste 

unice. La egalitate de medii, pe ultimul loc, departajarea se va face pe baza notei 

la proba scrisă la Limba și literatura română de la examenul de bacalaureat. 

Un candidat nu poate fi admis simultan la două domenii ID/IFR. 

5.  Un candidat poate participa la admiterea pentru învăţământul cu frecvenţă 

la mai multe domenii de studiu din Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, dar 

poate fi admis la un singur domeniu pe locurile subvenţionate de la bugetul de 
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stat. El poate urma în paralel şi un al doilea domeniu de licenţă la învăţământul cu 

frecvenţă pe locurile cu taxă sau la formele de învăţământ la distanţă (ID) sau cu 

frecvenţă redusă (IFR). 

6.  Admiterea la învăţământul la distanţă/cu frecvenţă redusă se 

organizează numai în luna septembrie. 

Înscrierea candidaţilor se organizează centralizat, pe universitate. 

Candidaţii vor depune câte un dosar pentru fiecare facultate pentru care 

optează. 

7. Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic şi va conţine următoarele acte: 

 cererea tip de înscriere și angajamentul candidatului, precum și 

declarația de consimțămât privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal; 

 diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia  

sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în 

original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2020, în care se 

menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de 

studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de 

bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la 

o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa 

copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs 

de la prima universitate. 

 foaia matricolă, în original sau în copie; 

 adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau 

de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței 

este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; 

 trei fotografii tip buletin; 

 dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la 

facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de 

plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei pentru fiecare 
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facultate; 

 certificatul de naștere, în copie; 

 cartea de identitate, în copie; 

 certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie; 

 diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru 

absolvenții învățământului universitar  de  scurtă  durată  care  doresc  

să  urmeze  un  program  de  studii  înrudit  sau  un  alt program de 

studii și se înscriu la concursul de admitere; 

 diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) 

pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru 

absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) 

care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul 

de admitere; 

 adeverința tip de student, eliberată de către secretariatul facultății, 

pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două 

programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere.   

Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita 

secretariatului (care eliberează adeverința tip) câte o copie a diplomei de 

bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”. 

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii 

universitare de licență și masterat: candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți 

de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri 

ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele 

didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând 

Ministerului Educației Naționale. De asemenea, copiii personalului didactic și 

didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul 

sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata 

taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și 

beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. 

Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii 
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universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de 

concurs și pentru candidații cu vârsta de pâna la 26 ani. 

Candidații la admiterea din 2020, ai căror părinți sunt absolvenți ai 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați beneficiază de o reducere de 50 de lei 

la plata taxei de înscriere. Aceștia prezintă la înscriere o copie după diploma de 

absolvire a părintelui. 

Toate  copiile  necesare  pentru  dosarul  de  înscriere  la  admitere  se  

certifică  „conform  cu originalul” de către persoana desemnată, din cadrul 

comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens. 

8. Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere dobândesc calitatea de 

student prin decizia Rectorului, după semnarea contractului de studii şi plata taxei 

de studii. 

Pentru informaţii suplimentare, privind ,,Metodologia 

desfăşurării concursului de admitere la Universitate ,,Dunărea de 

Jos” din Galaţi în anul 2020”, vă rugăm să consultaţi   site-urile:  

www.ugal.ro și www.idd.ugal.ro 


