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1. Obiectivul strategic INTERNAȚIONALIZARE
Obiective
Operaționale

Observa
Internaționalizare
prin extinderea
rețelei de parteneri

Valorificarea
potențialului de
cercetaredezvoltare prin
implementarea
unor proiecte
comune cu
parteneri
internaționali

Acţiuni, programe, proiecte pentru
îndeplinirea obiectivelor

Obiectiv de
performanță

Dezvoltarea reţelei de parteneri
min. 1
internaţionali din Spaţiul European de
parteneriat
Învăţământ Superior şi din mediul de colaborare
economic în vederea cooperării în
bilaterală
domeniul educaţiei, trainingului şi al
cercetării ştiinţifice.
min. 2
Încheierea unor noi parteneriate în
parteneriate
cadrul programului Erasmus+.
interinstituționale
Participarea la programe operaţionale
min. 2
comune, la nivel regional și
aplicații
internațional, cofinanţate din fonduri
structurale sau alte fonduri regionale
sau comunitare.
Identificarea și aplicarea la cereri de
proiecte finanțate cadrul programelor
europene de educaţie şi cercetare.

min. 2
aplicații

Responsabili

PPRI

PPRI,
Șef Birou
Erasmus+
PPRI, PCS,
PFC,
Directori
Centre de
cercetare
PPRI, PCS,
PFC,
Directori
Centre de
cercetare
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Rezultate
3 parteneriate bilaterale încheiate cu:
- Academia Militara a Rep.Moldova;
- Lithuanian Maritime Academy;
- Hellenic Naval Academy.

3 parteneriate IIA încheiate cu:
- Lithuanian Maritime Academy;
- University of Ruse;
- Polish Naval Academy.

Observații

Cauze / măsuri

Îndeplinit
100%

-

Îndeplinit
100%

-

Îndeplinit
100%

-

2 proiecte aplicate:
- 1 proiect Erasmus+ KA2 (Mentoress);
- 1 proiect POCU (practică studenți).

2 proiecte aplicate:
- 1 proiect TURBONAV;
- 1 proiect transfrontalier.

Îndeplinit
100%
-

Stimularea
cooperării în plan
regional și
internațional și
accentuarea
vizibilității
internaționale

Asigurarea
calității proceselor
derulate în cadrul
BPRI
Promovarea
ofertei
educaționale a
ANMB în plan
regional și
internațional.
Creșterea nivelului
de utilizare a
lb.engleze în
cadrul comunității
academice

Implementarea
programului
Erasmus+ și
dezvoltarea
portofoliului de
mobilități și
schimburi de
experiență în
domeniul educației
și instrucției de
specialitate

Înscrierea ANMB în consorţii, clustere, min. 1 cluster
asociaţii şi forumuri profesionale
relevante.
Menținerea statutului de membru în
min. 2
organizațiile regionale și internaționale
activități
la care ANMB este parte.
Sprijinul şi încurajarea participării min. 2 cadre
individuale a cadrelor didactice în
didactice
asociaţii profesionale sau științifice la participante
nivel internaţional.
Actualizare
Actualizarea
şi
ameliorarea
proceduri
managementului
activităţilor
operaționale
internaţionale.
RI
Dezvoltarea unui portofoliu de cursuri
în limba engleză, disponibil studenţilor
străini care studiază în ANMB.

min. 2
cursuri

Actualizarea conţinuturilor disciplinelor
de limbă engleză în funcţie de
specificul programului de studii.

- actualizarea
fișelor
disciplinelor

Dezvoltarea infrastructurii instituționale
pentru asigurarea de servicii de calitate
pentru studenţii străini care beneficiază
de mobilități în ANMB.

- oferta
facilități de
cazare
studenti
incoming
min. 2 cadre
și 2
specialiști in
mobilități
Erasmus+
pentru
predare și
training
21 mobilități
studiu și 109
mobilități de
practică

Sprijinul şi încurajarea participării
individuale
a
cadrelor
didactice/specialiștilor în programul de
mobilități Erasmus+; încurajarea şi
sprijinirea
mobilităţilor
cadrelor
didactice şi a personalului administrativ
prin promovarea schimburilor interacademice.
Dezvoltarea mobilităţilor studenţilor
civili prin programul ERASMUS +.

Cluster 3 DBS (Danube Delta Black Sea
Consortium) – aderare, nominalizare un
membru in CA.

Îndeplinit
100%

-

PPRI, PCS

2 activități IAMU:
- 2 studenți forumul IAMU;
- 2 reprezentanți adunarea generală.

Îndeplinit
100%

-

PPRI, PCS
Decani

-1 cadru didactic la workshop UoV, Austria;
-6 cadre didactice pregătire prin Erasmus+
STT/STA.

Îndeplinit
100%

PPRI

Au fost actualizate 4 proceduri operaționale
pe RI cu introducerea elementelor de
management al riscului.

Îndeplinit
100%

Au fost elaborate cursuri academice in
lb.engleză pentru studenții incoming.

Îndeplinit
100%

PPRI,
Decani

PPRI,
Decani,
Directori
departamente
PPRI,
Decani,
Directori
departamente
PPRI,
Director
administrativ

Au fost elaborate fisele disciplinelor in
lb.engleză pentru studenții incoming, oferta
Erasmus+ (catalogul de cursuri 2017-2018)
– postate pe website.

Îndeplinit
100%

Au fost modernizate camerele la căminul
studențesc – parter spații disponibile pentru
studenții incoming.

Îndeplinit
parțial

-9 mobilități: 5 STA/4 STT

Îndeplinit
100%

PPRI,
Decani,
Șef Birou
Erasmus+

PPRI,
Decani,
Șef Birou
Erasmus+
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-

-

-

Urmează modernizarea
spațiilor de cazare în
vederea alocării
studenților incoming

-

-21 mobilități SMS;
-121 mobilități SMP.

Îndeplinit
100%

-

Dezvoltarea schimburilor de studenţi
militari prin programe bilaterale interuniversitare, de tip Erasmus Militar.

Dezvoltarea
programului
Erasmus militar și
diversificarea
activităților de
instruire comună
cu instituțiile
partenere

Promovarea
imaginii ANMB în
plan internațional,
respectiv
organizarea și
dezvoltarea
activităților de
reprezentare
internațională

PPRI,
Decani,
Șef BPRI

Organizarea de module de instruire
pentru studenţii instituțiilor militare
partenere.

min. 2
module
instruire
incoming

PPRI, Șef
BPRI,
Decani,
Director
administrativ

Asigurarea
participării studenților
ANMB la marșuri de instrucție ale
partenerilor internaționali.

min. 2
studenți
outgoing

PPRI, Șef
BPRI,
Decani

Asigurarea
participării studenților
străini la marșul de instrucție al NS
Mircea.
Dezvoltarea unor
programe
educaționale în
parteneriat

min. 2
module
instruire
outgoing

Identificarea de programe de studii
universitare sau vocaționale, în
universităţi europene partenere.
Dezvoltarea
procesului
de
internaționalizare prin promovarea
imaginii ANMB la nivel internațional.

Informarea permanentă a partenerilor
internaționali pe timpul activităților
comune pe baza materialelor de
informare actualizate.

min. 6
studenți
internaționali

min. 1
proiect
actualizare
site
lb.engleză

min. 1
material de
informare
actualizat

PPRI, Șef
BPRI,
Șef Birou
Stat Major
PPRI, PFC,
Decani
PPRI, Șef
BPRI,
Referent
Relații
Publice,
CTI
PPRI, Șef
BPRI,
Referent
Relații
Publice,
Decani
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19 studenți în 8 module ESDC sau de
instruire:
- 2 cadeți curs METOC, PNA;
- 2 cadeți curs leadership, HNA;
- 2 cadeți tabără de instrucție Macedonia;
- 2 cadeți curs leadership Pozzuli, AFA
Italia;
- 2 cadeți tabără de vară PNA;
- 4 cadeți tabără de vară NVNA;
- 3 cadeți training simulator NVNA;
- 2 studenți sesiune științifică AFT Croația.
Organizat 2 module de instruire:
- curs simulator tactic Proteus: 4 studențí
NVNA și 1 instructor;
- summer camp Palazu Mare: 4 studenți
NVNA și 2 studenți PNA

Îndeplinit
100%

4 studenți au participat la marșuri, astfel:
- 2 cadeți TNA, Turcia;
- 2 cadeți HNA, Grecia.

Îndeplinit
100%

Au participat 102 cadeți străini:
-92 studenți ai Academiei Navale din
Germania;
-2 cadeți NVNA, Bulgaria;
-2 cadeți NUE, China;
-4 cadeți PNA, Polonia;
-2 cadeți HNA , Grecia.
-programul MENTORESS, curriculum
comun pentru cadeți femei, armonizare cu
PRU, PNA, NVNA.

Îndeplinit
100%

- situl ANMB în lb.engleză a fost actualizat
permanent.

Îndeplinit
100%

-

Îndeplinit
100%
-

-

-

Îndeplinit
100%

-

-

-actualizată prezentarea ANMB pentru
activități de reprezentare;
-actualizat material prezentare program
Erasmus+ in ANMB;

Îndeplinit
100%
-

Desfășurarea
activităților
de
reprezentare internațională pe timpul
vizitelor de lucru în ANMB.

Organizarea activităților/misiunilor de
reprezentare internațională pe timpul
vizitelor de lucru la partenerii ANMB.

min. 10
activități de
reprezentare
incoming

min. 10
activități/
misiuni de
reprezentare
în străinătate

PPRI,
Șef BPRI,
Referent
Relații
Publice,
Director
administrativ
PPRI,
Decani,
Personal
participant

Prorector Programe și Relații Internaționale
Lt.col.
Dr. Cătălin POPA

18 activități de reprezentare incoming: 4
BSRF, 1 Seaconf, 1 CadetNav, 1 zilele
Academiei, 13 delegații (3 Ge, 1 Uk, 3 Bg, 2
Gr, 3 Tk, 1 Egipt)

Îndeplinit
100%

16 activități de reprezentare outgoing:
2 Spania, 2 Grecia, 2 Bulgaria, 1 Polonia, 1
Letonia, 1 Lituania, 1 Germania, 1 Irlanda, 1
Italia, 5 Academii vizitate pe parcursul
marșului NS Mircea.

Îndeplinit
100%

-

-

Șef Birou Programe și Relații Internaționale
Cpt.
Marius CUCU
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