ATRIBUłIILE
STRUCTURILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINłIFICĂ
DIN UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”
SENATUL UNIVERSITĂłII
 aprobă Carta Universitară, politica şi strategiile în domeniul calităŃii educaŃiei,
Planul Strategic şi OperaŃional, regulamentele de funcŃionare a structurilor de
învăŃământ, metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea învăŃământului,
cursurile organizate şi programele analitice ale acestora;
 validează alegerile în funcŃiile de conducere şi concursurile de ocupare a
funcŃiilor didactice.
FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR
 asigură pregătirea interarme, întrunit şi pentru operaŃii multinaŃionale, a
ofiŃerilor selecŃionaŃi pentru îndeplinirea funcŃiilor de comandant de batalion
(similare) şi de ofiŃer de stat major, în structuri superioare acestui eşalon;
 organizează şi coordonează, prin intermediul catedrelor, activitatea de
învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică universitară, pentru specializările acreditate;
 analizează şi stabileşte, prin intermediul comisiilor didactice, conŃinutul
învăŃământului şi modalităŃile de susŃinere a activităŃilor didactice desfăşurate cu
studenŃii, astfel încât să asigure coerenŃa şi caracterul unitar al acestora.
DEPARTAMENTUL OPERAłII ÎNTRUNITE, STUDII STRATEGICE ŞI DE
SECURITATE
 asigură, prin catedrele contribuitoare, pregătirea la nivel strategic şi operativ a
viitorilor comandanŃi/şefi de structuri din Ministerul Apărării NaŃionale şi din alte
ministere/agenŃii, pentru conducerea/managementul forŃelor/resurselor din
domeniile apărării şi securităŃii naŃionale şi colective;
 administrează organizarea şi desfăşurarea învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice
universitare prin cursuri postuniversitare.
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT MILITAR ŞI DE PREGĂTIRE A
PERSONALULUI DIDACTIC
 asigură perfecŃionarea pregătirii personalului militar şi civil, prin cursuri de
carieră şi de nivel, pentru funcŃii de conducere şi expertiză, în domeniul folosirii
resurselor naŃionale de apărare (resurse umane, materiale, financiare etc.), precum şi
pentru funcŃii în domeniul managementului educaŃional;
 administrează organizarea şi desfăşurarea învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice
universitare prin cursuri postuniversitare.

DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL
RESURSELOR DE APĂRARE - BRAŞOV
 asigură perfecŃionarea pregătirii personalului militar şi civil, în domeniul
planificării apărării, al managementului resurselor de apărare, al sistemelor tehnice
şi logistice, precum şi în ceea ce priveşte utilizarea terminologiei de management şi
a celei specifice structurilor NATO, în limba engleză.
DEPARTAMENTUL
MANAGEMENTUL
CRIZELOR
ŞI
OPERAłII
MULTINAłIONALE
 asigură pregătirea personalului pentru atribuŃii specifice în cadrul structurilor
multinaŃionale ale NATO, în vederea îndeplinirii unor misiuni;
 administrează organizarea şi desfăşurarea învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice
universitare prin cursuri postuniversitare.
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE
 asigură pregătirea şi perfecŃionarea personalului militar şi civil în cunoaşterea
limbilor străine, prin programe intensive şi nonintensive precum şi menŃinerea nivelului
de performanŃă în acest domeniu.
DEPARTAMENTUL INFORMAłII PENTRU APĂRARE
 asigură perfecŃionarea pregătirii personalului militar şi civil, licenŃiat în „ŞtiinŃe
militare şi informaŃii” sau în domenii apropiate/conexe, selecŃionat pentru îndeplinirea
funcŃiilor specifice, din structuri cu competenŃe în domeniul informaŃiilor pentru
apărare sau din alte domenii, care implică atribuŃii/responsabilităŃi specifice.
DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT DISTRIBUIT AVANSAT LA
DISTANłĂ
 organizează desfăşurarea cursurilor tematice de scurtă durată, în sistemul online şi asigură serviciile educaŃionale pentru grupele de studenŃi de la ciclurile de studii
universitare de masterat şi doctorat, învăŃământ cu frecvenŃă redusă.
CENTRUL DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE ŞI SECURITATE
 desfăşoară activităŃi de cercetare ştiinŃifică, elaborează studii de analiză,
evaluare şi prognoză, în folosul structurilor cu atribuŃii în domeniul securităŃii şi
apărării naŃionale şi al procesului de învăŃământ militar.
CENTRUL DE INSTRUIRE PRIN SIMULARE
 contribuie la ridicarea nivelului instruirii comandamentelor unităŃilor şi marilor
unităŃi operaŃionalizate utilizând sistemele de simulare şi procedurile de stat major
NATO în scopul planificării, organizării şi conducerii acŃiunilor militare în orice tip de
operaŃii, precum şi ridicarea nivelului de interoperabilitate cu structurile NATO şi UE.

CENTRUL DE DREPT INTERNAłIONAL UMANITAR
 asigură îndeplinirea obiectivelor ce revin Ministerului Apărării NaŃionale în
direcŃia cunoaşterii, respectării, aplicării şi promovării dreptului internaŃional umanitar
în mediul militar şi civil; asigură îndeplinirea atribuŃiilor şi sarcinior revenite
Secretariatului permanent al Comisiei NaŃionale de Drept InternaŃional Umnaitar.
SECłIA MANAGEMENT EDUCAłIONAL
 organizează, planifică, coordonează şi controlează procesul educaŃional.
CENTRUL COMUNICAłII ŞI INFORMATICĂ
 asigură proiectarea, dezvoltarea şi modernizarea învăŃământului asistat de
calculator, precum şi mentenanŃa tehnicii de calcul;
 realizează informatizarea învăŃământului şi a conducerii curente.
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
 asigură necesarul de info-documentare a principalilor utilizatori din structurile
centrale ale Ministerului Apărării NaŃionale şi din universitate.
EDITURA
 asigură editarea lucrărilor (cursuri, teme de curs, lucrări de autor) necesare
desfăşurării procesului de învăŃământ şi punerii în circuitul ştiinŃific a celor mai
importante realizări în domeniul ştiinŃelor militare.
CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE IN DOMENIUL
EDUCAłIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ
 asigură formarea personalului militar în domeniul educaŃiei fizice militare şi
sportului.

