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PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
"Învățământ hibrid - smart"
Evaluarea externă a calității academice
 Evaluarea instituțională - menținerea „gradului de încredere ridicat” ARACIS
 Evaluarea periodică a unor programe de studii universitare de licență
și de masterat
 Autorizarea programului de studii universitare de master:
 „Inteligență artificială pentru apărare și securitate”
Activitatea educaţională
 Dezvoltarea infrastructurii educaționale, în conformitate cu cerințele actuale
ale desfășurării unui îvățământ hibrid de calitate
 Continuarea procesului de internaționalizare a învățământului politehnic militar
al ATM, prin derularea în variantă hibridă a “Semestrului internațional tehnic” și
a unor module - școală de vară
 Creșterea gradului de atractivitate a tuturor programelor de studii universitare
 Modernizarea planurilor de învățământ și actualizarea conținuturilor fișelor
disciplinelor, în concordanţă cu cerinţele beneficiarilor și cu nivelul tehnologic
actual
 Dezvoltarea activităţilor aplicative, practice ale studenţilor şi gestionarea
eficientă a acestor activităţi prin implicarea beneficiarilor tradiţionali
 Participarea studenţilor în activităţi specifice cercetării ştiinţifice
 Creșterea importanței pregătirii individuale a studenților
 Organizarea consultaţiilor pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură ale
studenţilor
 Creșterea numărului de mobilităţi ale studenţilor și cadrelor didactice prin
intermediul programului Erasmus+
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 Creșterea calității publicațiilor realizate de corpul didactic, prin publicarea de
articole în reviste cu factor mare de impact
 Creșterea prestigiului universității, prin continuarea organizării unor manifestări
științfice la nivel internațional și prin participarea în proiecte europene
Resursa umană
 Perfecţionarea activă şi continuă a corpului didactic, prin scoaterea la concurs a
posturilor didactice vacante, prin atragerea către o carieră universitară a
absolvenţilor promiţători şi valoroşi, prin cooptarea de specialişti de valoare din
alte structuri militare sau civile
 Evidenţierea şi recompensarea cadrelor didactice, care obţin rezultate
remarcabile în activitate
 Încurajarea participării cadrelor didactice tinere ale departamentelor la activităţi
de pregătire profesională, desfăşurate în ţară sau străinătate, prin intermediul
diferitelor programe
 Continuarea colaborării în activitatea educaţională cu specialişti marcanţi ai
sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Prorector pentru învățământ
Col.conf.univ.dr.ing.
Florin POPESCU
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