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1.“Internaționalizarea învățământului
superior și a cercetării din ATM”
 adoptarea unei strategii de internaţionalizare cu
obiective asumate;
 dezvoltarea ofertei educaționale conform
cerințelor specifice internaționalizării;
 introducerea informațiilor necesare în platforma
Study in Romania pentru promovarea
învățământului superior tehnico ingineresc
militar la nivel global;
 organizarea de cursuri de limbi străine pentru
cadrele didactice și cercetători;
 participarea la conferințele în țară și străinătate
pe tema internaționalizării învățământului
universitar.

2. Parteneriate universitare
internaţionale
 realizarea unui parteneriat nou și participarea
la un proiect în cadrul ERASMUS+ KA2
în domeniul Greener and Safer Energetic and
Ballistic Systems - GSEBS:
 program intensiv;
 conferinţă internaţională;
 workshop internaţional.

 acorduri bilaterale şi prelungirea celor existente:
 două acorduri de colaborare cu universităţi din

ţări UE;
 evaluarea
si
prelungirea
acordurilor
decolaborare cu limita de valabilitate în 2017;
 acord cadru cu o universitate din lista ţărilor
partenere UE.

3. Cooperare internaţională în
domeniul militar
 proiect în cadrul ERASMUS+ KA2 pentru
internaționalizarea învățământului tehnic civil și
militar;
 consolidarea și dezvoltarea colaborărilor
internaționale cu academii militare din UE;
 proiect în cadrul ERASMUS+ KA1, KA2 pentru
dezvoltarea relațiilor cu universitați din statele
emergente;
 dezvoltarea colaborării cu Şcolile
Militare
speciale Saint Cyr şi a unor relaţii similare cu alte
şcoli militare de prestigiu;
 asigurarea participării cadrelor la activităţi în
cadrul organismelor NATO şi grupurilor de lucru
STO;
 continuarea colaborărilor existente cu EDA
privind proiectele selectate si admise în vederea
depunerii la finanțare, referitoare la dezvoltarea
de tehnologii Dual-Use;
 participarea la activități derulate în cadrul acțiunii
pregătitoare ”Preparatorii action”, care prevede

asigurarea finanțării proiectelor în domeniul
apărării și coordonate de către Departamentul
pentru Armamente, sub egida Comisiei Europene
prin intermediul EDA;
 promovarea colaborării cu NATO, la nivelul
ESCD -Emerging Security Challenges Division și
NCIA-NATO Communications And Information
Agency.

4. Creşterea gradului de mobilitate al
studenţilor şi personalului
 70 mobilități studenți;
 27 mobilități personal;
 acţiuni de informare privind oportunităţi de
mobilitate – ERASMUS KA1, ERASMUS
KA2, NATO STO
 actualizarea website-ului ATM, privind
activitatea interuniversitară

5. Parteneriate universitare naţionale
 noi acorduri de colaborare cu universități de
prestigiu din România;
 activităţi cu universităţile partenere:
organizarea unor evenimente ştiinţifice naţionale;
studenţi participanţi la evenimentele ştiinţifice
organizate în ATM;
aplicaţii pentru parteneriate strategice.

