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BUCUREŞTI, 23.06.2014
COMUNICAT DE PRESĂ
ConferinŃa de lansare a Proiectului SmartSPODAS
Aula UniversităŃii NaŃionale de Apărare “Carol I”
26 Iunie 2014
Joi 26 iunie 2014, începând cu ora 09.00, în Aula UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I” va avea loc ConferinŃa de lansare a Proiectului „ReŃea transnaŃională de management
integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile ŞtiinŃe militare,
Securitate şi informaŃii şi Ordine publică şi siguranŃă naŃională - Program de formare continuă a
cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS”.
Acest proiect este dezvoltat de Universitatea NaŃională de Apărare "Carol I”, în
parteneriat cu Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning - CEW, Colegiul NaŃional
de Apărare al Suediei–CRISMART şi Academia de PoliŃie “Alexandru Ioan Cuza”.
Ideea de bază a proiectului SmartSPODAS este aceea de a promova dezvoltarea
resurselor umane pentru cercetare, prin atragerea şi îndrumarea doctoranzilor şi a doctorilor
în activităŃi de cercetare ştiinŃifică specifice. Proiectul contribuie astfel la dezvoltarea
capitalului uman şi creşterea competitivităŃii, prin corelarea educaŃiei şi învăŃării pe tot
parcursul vieŃii cu piaŃa muncii în domeniul securităŃii şi apărării.
Evenimentul reuneşte personalităŃi cu preocupări în domeniul securităŃii şi
apărării din AdministraŃia prezidenŃială, Guvernul României, Ministerul Apărării NaŃionale,
precum şicercetători ştiinŃifici şi cadre didactice universitare reprezentând importante
instituŃii de învăŃământ superior .
Jurnaliştii interesaŃi să asiste la conferinŃă sunt aşteptaŃi joi, 26 iunie 2014, între
orele 08.40–08.55, la intrarea principală a UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”
(dinspre Monumentul Eroilor Patriei).
Pentru alte detalii, persoana de contact este lt. Cristina Barna, tel. 021-3194880
int.131,
fax: 021.319.48.80,
email comunicare@spodas.ro
sau
pe
site-ul
proiectului www.spodas.ro.
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