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REGULAMENTUL  DE  FUNCŢIONARE  A  DEPARTAMENTULUI  DE 

ORIENTARE  PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

În baza documentelor elaborate de A.R.A.C.I.S şi ţinând seama de criteriile şi 

standardele C.N.E.A.A., Consiliul profesoral a elaborat un regulament de funcţionare a 

departamentului de orientare profesională a studenţilor. Acest regulament este parte 

integrantă a Cartei Universităţii şi se referă la activitatea tuturor studenţilor, ca membrii ai 

comunităţii academice, indiferent de tipul programului de studiu pe care îl urmează, la nivel 

L/M, în forma de învăţământ zi, la buget sau taxă: 

1. La nivelul facultăţii se va alege un director şi doi membrii (directorii 

departamentelor de Matematică Informatică si Fizică, Chimie şi Mediu); 

            2. Se va alege un sediu de funcţionare şi un avizier; 

            3. Se vor stabili îndrumătorii de an care vor fi afişaţi la avizier şi pe site-ul facultăţii; 

4. Se va stabili un program de permanenţă (2 ore/săptămână) al tuturor cadrelor 

didactice care va fi afişat la avizier şi pe site-ul facultăţii; 

5. Pe site-ul facultăţii şi la avizier vor fi afişate adresele de e-mail ale tuturor cadrelor 

didactice pentru ca să poată exista o comunicare eficientă între studenţi şi cadrele didactice 

ale facultăţii. Studenţii pot propune analiza aspectelor pe care le consideră nesatisfăcătoare în 

activitatea universitară, cu condiţia să nu mediatizeze unele neadevăruri cu privire la membrii 

comunităţii universitare, cadre didactice, studenţi şi personal administrativ; 

6. Cadrele didactice, la toate disciplinele din planul de învăţământ, vor comunica 

studenţilor forma şi algoritmul de evaluare corespunzătoare fiecărei discipline, condiţiile de 

prezenţă impuse în ceea ce priveşte succesiunea promovării disciplinelor din planul de 

învăţământ, precum şi numărul de credite aferent. Astfel se va acorda studenţilor asistenţă 



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU 

 

Str. Domnească nr. 47                                                                

800008 -  Galaţi, România  

Tel.: (+40) 0336 .130.109                                        

Fax: (+40) 0236.461.353  

 E-mail: rectorat@ugal.ro 

 

 

 

 www.ugal.ro 

Str. Domnească nr. 111                                                               

800201 -  Galaţi, România 

Tel.: (+40) 0336.130.251                                        

Fax: (+40) 0236.319.329 

E-mail: decanat.stiinte@ugal.ro 

 

 

2 
 

privind realizarea proiectului profesional, a modalităţilor de orientare pentru cursuri şi 

carieră; 

           7. Vor fi prezentate la avizier locuri de muncă posibile pentru absolvenţii facultăţii; 

           8. Semestrial vor fi organizate întâlniri între studenţii anului I şi cei din anii mai mari 

sau cei de la master care vor prezenta diverse probleme ale activităţii academice; 

9. La avizier vor fi prezentate concursurile organizate în vederea obţinerii de burse de 

studii în străinătate; 

10. Vor fi evidenţiate activităţile ştiinţifice ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi 

popularizaţi studenţii care au performanţă în activitatea academică. 

                                                              Decan, 

                                                Conf. dr. Jenică CRÎNGANU 

 

 

 

 

 


