MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Nr......................din.........................................

NECLASIFICAT
Exemplar nr.
Dosar nr.

REZUMAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ
TEZĂ DE ABILITARE
CONTRIBUȚII LA
DINAMICA RAPORTURILOR DE PUTERE
ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL POST RĂZBOI RECE
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ
Domeniul de abilitare: INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ

Autor: colonel prof.univ.dr. Dorel BUŞE
Teză elaborată în vederea obţinerii atestatului de abilitare în scopul
conducerii lucrărilor de doctorat în domeniul Informaţii şi securitate naţională.

BUCUREŞTI, 2019
NECLASIFICAT
1 din 6

NECLASIFICAT

- pagină albă -

NECLASIFICAT
2 din 6

NECLASIFICAT

În prezenta teză de abilitare, cu tema Dinamica raporturilor de putere
în sistemul internaţional post Război Rece, am încercat să fac o prezentare
succintă a realizărilor mele de până în prezent, atât din punct de vedere al
cercetării științifice, cât și din punct de vedere al activităților didactice și în
sprijinul învățământului, dar și să-mi exprim viziunea de perspectivă privind
activităţile didactice, de îndrumare doctorate şi continuare a cercetării
ştiinţifice şi de management universitar, pe care îmi propun să le dezvolt în
viitor.
În cei 28 de ani de formare academică (în care doar din punct de vedere
al programelor universitare am absolvit trei licențe, două masterate, toate la
zi, la universități de stat de mare prestigiu – Institutul Militar „Nicolae
Bălcescu” Sibiu, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea din
Bucureşti, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” și două doctorate,
dintre care unul cu distincția „Cum Laude”), în cei 24 de ani de carieră
militară și cei 17 de carieră didactică în învățământul universitar, dintre care
ultimii 12 în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, mi-am însușit și
am dobândit cunoștințe, competențe și abilități și, pe baza tuturor acestora,
consider că în prezent am ajuns la gradul de pregătire profesională, de
experiență didactică, de cercetare științifică și de maturitate intelectuală, care
îmi permite să pot coordona cu succes, în calitate de cadru didactic
universitar și conducător de doctorat, teze de doctorat în domeniul informații
și securitate națională.
Preocupările mele privind cercetarea științifică, la fel ca și materialele
didactice elaborate în scopul susținerii activităților de învățământ au avut ca
punct central identificarea, analizarea și explicarea modului în care, în
sistemul relațiilor internaționale se formează centrele și raporturile de putere,
care este dinamica acestora și cum afectează acestea securitatea națională,
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regională și chiar mondială, iar pentru rezolvarea cu succes a acestui demers
științific am apelat la diverse concepte, cunoștințe, principii, legi și
paradigme din domeniul informaţii şi securitate naţională, cu toate
subdomeniile sale sau domeniile conexe, precum: geopolitica şi geostrategia,
relaţiile internaţionale, ştiinţele politice, ştiinţele militare, istoria militară,
organizaţiile internaţionale de securitate şi diplomaţia apărării.
Consider că rezultatele cercetării științifice pe care am realizat-o până
în acest moment, prin lucrări ştiinţifice în domeniu (24 la număr cu ISBN,
dintre care 13 în calitate de unic autor şi 11 în calitate de coautor sau membru
în colectivul de autori; 17 după primul doctorat şi 9 după cel de-al doilea
doctorat), materiale didactice (6 cursuri şi 4 studii), articole și comunicări
științifice (64 doar în revistele cu prestigiu recunoscut în domeniul științe
militare, informații și ordine publică, dintre care 39 în calitate de unic autor
şi 25 coautor) au constituit un plus, prin elementele de noutate, prin analiza
multiplă din diferite perspective și prin sinteza integratoare în domeniul
informații

și

securitate

națională,

util
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educațional
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Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” și din mediul academic
românesc, care pot fi folosite ca suport bibliografic în activitatea didactică și
de cercetare științifică de studenții/ masteranzii/ cursanții/ doctoranzii
instituției în domeniile de cunoaștere subsumate domeniului informaţii şi
securitate naţională.
Ca o recunoaștere a implicării mele în activitatea de cercetare
științifică sunt director științific al Centrului de cercetare ştiinţifică în
domeniul securităţii naţionale, europene şi euroatlantice, Centrul de
cercetare ştiinţifică al Facultății de Securitate și Apărare, ales prin vot direct
de către toate cadrele didactice din facultate; sunt membru al Consiliului
Științific al Universității Naționale de Apărare „Carol I”; dar și evaluator
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acreditat la Agenţia de Credite şi Burse de Studii din cadrul Ministerului
Educaţiei Naționale pentru domeniile Ştiinţe Politice, respectiv Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene. Ca o recunoaștere a relevanței activității de
cercetare științifică, la data de 20 septembrie 2012, am primit Diploma de
excelenţă şi Premiul Fundaţiei „General Ştefan Guşă” pentru cea mai
valoroasă lucrare de cercetare științifică din Universitatea Națională de
Apărare „Carol I”, desemnată de o comisie de evaluare formată din cadre
didactice și cercetători științifici cu înaltă reputație profesională, din toate
structurile universității, pentru lucrarea Centre şi raporturi de putere în
relaţiile internaţionale în epoca post Război Rece.
Din punct de vedere didactic sunt coordonatorul programului de studii
Securitate și apărare, licență și masterat; program care în prezent are cel mai
mare număr de studenți – 250, dintre care 150 la licență și 100 la masterat –
și care funcționează foarte bine și care a participat la programul de evaluare
privind autorizarea, acreditarea și reacreditarea domeniului la fiecare
evaluare externă privind calitatea educațională din partea ARACIS.
Aceste rezultate îmi dau încredere în mine, prestigiul instituției și al
corpului didactic mă obligă, iar așteptările studenților mă motivează să încerc
să mă autodepășesc și să îmi obțin atestatul de abilitare, astfel încât să pot
participa activ alături de colegii mei cu mai multă experiență din corpul
conducătorilor de doctorat, din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
la formarea de tineri specialiști în rândurile personalului armatei, militar și
civil, dar și din alte structuri, doctori în domeniul științe militare, informații
și ordine publică, pentru a duce mai departe, la cote superioare, expertiza
transmisă de mentorii generațiilor mele, pentru asigurarea securității
naționale într-un sistem internațional post Război Rece, din ce în ce mai
complex și mai impredictibil.
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