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PLANUL OPERAȚIONAL
PENTRU DEZVOLTAREA FORMĂRII CONTINUE ȘI A RELAȚIEI
CU STUDENȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022,
”Dezvoltarea și consolidarea activității de formare continuă”

Planul operațional pentru dezvoltarea continuă și relația cu studenții în anul
universitar 2021-2022 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
- creșterea nivelului de pregătire a personalului militar și civil prin adaptarea
curriculei programelor de studii postuniversitare și de perfecționare la cele
mai noi descoperiri științifice din domeniul tehnico-ingineresc și la cerințele
Ministerului Apărării Naționale, ale celorlalți beneficiari din sistemul de
apărare și securitate națională și ale industriei de apărare;
- actualizarea planurilor de învățământ ale cursurilor de formare continuă, în
concordanță cu reglementările introduse la nivelul Ministerului Apărării
Naționale;
- extinderea conectării amfiteatrelor prin sisteme digitale audio-video în
vederea asigurării desfășurării activităților didactice cu un număr crescut de
cursanți, în condiții de siguranță sanitară;
- asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea cursurilor de formare
continuă în concordanță cu situația sanitară actuală;
- asigurarea personalului didactic înalt calificat pentru desfășurarea cursurilor
de formare continuă.
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2. Activitatea de consiliere în carieră a studenților și absolvenților
instituției
- menținerea unui dialog continuu cu beneficiarii, în vederea consilierii și
orientării în carieră a studenților din ATM prin prezentarea, în sistem față în
față sau prin intermediul platformelor securizate, a caracteristicilor posturilor
ce urmează a fi încadrate.
- realizarea unei fișe de prezentare a fiecărui curs, cu scopul de a oferi
studenţilor, cursanţilor și absolvenților posibilitatea de alegere a cursurilor
adecvate pentru dezvoltarea în carieră.

3. Activități legate de relația cu studenții
- încurajarea și susținerea inițiativelor studențești referitoare la îmbunătățirea
calității actului educațional și administrativ și implicarea activă a studenților
în procesele decizionale care îi privesc în mod direct;
- continuarea politicilor instituționale de accelerare a creșterii calității vieții
studenților în campusul universitar al ATM, prin finalizarea lucrărilor de
amenajare a pavilionului învățământ, precum și a procedurilor de preluare în
administrare a unui nou cămin studențesc;
- dezvoltarea unui management eficient privind colectarea și monitorizarea
feedback-urilor studenților legate de normalizarea/corectarea situațiilor de
interes pentru aceștia;
- sprijinirea Asociației studenților din ATM pentru continuarea acțiunilor de
voluntariat desfășurate și susținerea gradului de implicare a membrilor
asociației în generarea unei stări de spirit propice asigurării unui climat
corespunzător de muncă și conviețuire în comunitatea studenților instituției,
inclusiv din perspectiva situației sanitare actuale (respectarea regulilor sanitare
și imunizare prin vaccinare);
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- încurajarea și susținerea activităților de participare a studenților instituției în
diferite proiecte sau campanii umanitare, de donare de sânge sau de prmovare
a imaginii Armatei României, la nivelul Academiei sau Ministerului Apărării
Naționale;
- finalizarea proiectului de înființare a Clubului studențesc, aflat în coordonarea
asociației de studenți, destinat asigurării unor condiții decente de petrecere a
timpului liber sau de organizare a unor activități recreative de către studenți.
Prorector pentru formare continuă și relația cu studenții
Col.prof.univ.dr.ing.
Marin LUPOAE
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