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PLANUL OPERAȚIONAL
PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ ȘI RELAȚIA CU STUDENȚII
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021,
”Dezvoltarea și consolidarea activității de formare continuă”

Planul operațional pentru dezvoltarea continuă și relația cu studenții în anul
universitar 2020-2021 s-a elaborat pe baza prevederilor Legii educației naționale nr.
1 /2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Planului strategic al
Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I” pentru mandatul 2020-2024.

1. Activitatea de formare continuă
- înregistrarea programelor postuniversitare din ATMFI în Registrul Național
al

Programelor Postuniversitare, conform reglementărilor naționale

existente;
- diversificarea ofertei de cursuri de formare continuă, în acord cu cerințele
beneficiarilor (dezvoltarea unui curs de specializare nou - Modelare și
simulare militară);
- adaptarea

curriculei

cursurilor

de

formare

continuă

la

cerințele

beneficiarilor prin efectuarea unei analize a tuturor planurilor de învățământ
ale cursurilor postuniversitare, de nivel și de carieră și introducerea unor noi
discipline care să răspundă cerințelor formulate;
- asigurarea cadrului legal instituțional de desfășurare a cursurilor de formare
continuă prin adaptarea la condițiile sanitare actuale de organizare și
desfășurare a acestora;
- asigurarea personalului didactic înalt calificat pentru desfășurarea cursurilor
de formare continuă.
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2. Activitatea de consiliere a studenților și absolvenților instituției în
carieră
- consilierea și orientarea în carieră a studenților din ATMFI prin
amplificarea și menținerea unui dialog continuu cu beneficiarii și
prezentarea de către aceștia, la sediul ATMFI sau la sediul instituțiilor
acestora, a caracteristicilor posturilor ce urmează a fi încadrate;
- consilierea studenţilor, cursanţilor și absolvenților asupra necesităţii de
formare continuă în acord cu cariera acestora printr-o documentare a
fiecărui curs și prezentarea centralizată a acestora pe site-ul ATMFI.

3. Activități legate de relația cu studenții
- continuarea politicilor instituționale de accelerare a creșterii calității vieții
studenților în campusul universitar al ATM prin începerea în anul 2020 a
demersurilor pentru construcția unui nou pavilion învățământ, respectiv
pentru procedurile de preluare în administrare a unui nou cămin studențesc;
- susținerea participării active a studenților la îmbunătățirea continuă a
calității actului educațional și administrativ derulat la nivelul instituției,
respectiv a încurajării implicării acestora în generarea de idei și soluții
inedite la problemele curente ale universității și implicarea directă a
acestora în fundamentarea proceselor decizionale care îi privesc în mod
direct;
- creșterea eficienței feedback-urilor primite din partea studenților din
perspectiva normalizării situațiilor atipice de interes pentru aceștia, a
încurajării și susținerii necondiționate a tuturor inițiativelor studențești
benefice;
- continuarea implementării la nivelul instituției a unui pachet specific de
reglementări destinat încurajării și recompensării rezultatelor deosebite
obținute de studenții universității în cadrul concursurilor profesionale
interstudențești sau sportive, a gradului de implicare a acestora în derularea
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unor activități militare sau de ordin administrativ (premierea în bani,
acordarea de zile libere, organizarea de excursii tematice sau de recreere,
avansarea în grad sau numirea pe funcții etc.);
- încurajarea și susținerea activităților de voluntariat desfășurate de către
studenții instituției, a participării acestora în diferite proiecte sau campanii
umanitare, de donare de sânge sau de imagine a armatei la nivelul
universității sau Ministerului Apărării Naționale;
- aprofundarea parteneriatului activ cu Asociația studenților din ATMFI,
continuarea susținerii și promovării ideilor, a acțiunilor de voluntariat
desfășurate, inclusiv din punct de vedere material și financiar și în special, a
gradului de implicare al membrilor asociației în generarea unei stări de spirit
propice asigurării unui climat corespunzător de muncă și convețuire în
comunitatea studenților instituției;
- finalizarea proiectului de înființare a Clubului studențesc, aflat în
coordonarea asociației de studenți și care va fi destinat asigurării unor
condiții decente de petrecere a timpului liber sau de organizare a unor
activități recreative de către studenți.
Prorector pentru formarea continuă și relația cu studenții
Col.prof.univ.dr.ing.
Marin LUPOAE
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