REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE
Teza de abilitare pe care am pregătit-o pentru certificarea calităţii de a
conduce lucrări de doctorat în domeniul științe militare, apreciez că răspunde
exigenţelor impuse de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare, precum și în mod deosebit de Ordinul Ministrului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3121 din 27.01.2015, prin care s-a aprobat
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a
atestatului de abilitare.
Teza de abilitare prezintă, în mod sintetic, rezultatele ştiinţifice şi
realizările profesionale obținute de mine și făcute public în perioada de la
obţinerea titlului de doctor în ştiinţe militare(2003) şi până la data depunerii
dosarului pentru acordarea atestatului de abilitare, precum și perspectivele mele
de evoluție academică, profesională și științifică pe termen scurt, mediu și lung.
În capitolul I al tezei de abilitare am prezentat: (1) principalele repere
vizând construcția carierei mele universitare începută la 18 august 1990; (2)
motivaţia care m-a determinat să pregătesc această teză pentru susţinere; (3)
reperele formării, dezvoltării și afirmării mele profesionale, care au vizat funcții
pe linie de comandă începând cu cea de comandant pluton elevi(instructor) la
Școala Militară de Ofițeri Activi de Geniu, Construcții și Căi Ferate din Rm.
Vâlcea și până la cea de comandant al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
În capitolul II, am prezentat preocuparea pentru continuarea cercetării în
domeniul științelor militare, cu accent deosebit pe fortificații, considerând că
acestea reprezintă un element esențial al sistemului general de protecție în
condițiile perfecționării fără precedent a mijloacelor și sistemelor de lovire,
rezultatele.
În

capitolul III am prezentat perspectivele de evoluție și dezvoltare

academică, profesională și științifică, vizând obiective bine stabilite pe termen
scurt, mediu și lung, după cum urmează:
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a)Obiective pe termen scurt: (1) participarea la activitățile de
diversificare a programelor de studii, care să conducă la creșterea calitativ
superioară a pregătirii studenţilor și masteranzilor;(2) îmbunătățirea ofertei
educaționale pentru atragerea în principal în afara studenților români și a
studenților din întreg spațiul european; (3) promovarea unui învăţământ modern
care să conducă la formarea de competențe pentru viitorii ofițeri din forțele
terestre; (4) autoevaluarea continuă a pregătirii profesionale personale în scopul
cunoașterii permanente a nivelului atins și a deficitului de acoperit în raport de
standardele de referință; (5)sporirea creativității didactice pe baza cunoașterii și
aplicării celor mai noi forme, metode și procedee de predare participativă și de
evaluare; (6)participarea activă la rețele profesionale, în plan didactic și al
cercetării, pentru a fi racordat la dinamica procesului educațional, în care se
regăsesc atât instituții de învățământ superior militar și civil;(7) perfecționarea
competențelor didactice și de cercetare pentru a-mi putea aduce aportul la
creșterea interesului viitorilor studenți, masteranzi și doctoranzi în vederea
implicării cu și mai multă hotărâre în procesul educațional și în problematica
elaborării unor lucrări de licență, disertație și doctorat cu un nivel ridicat de
originalitate; (8) participarea la procesul de perfecționare a tehnicilor didactice
moderne precum învățarea prin descoperire, prin cooperare sau prin
problematizare și algoritmizare; (9) continuarea elaborării și publicării în fiecare
an universitar a cel puțin două cursuri, o lucrare de cercetare științifică în calitate
de șef de colectiv, precum și a unor articole, preponderent de specialitate, în
reviste și buletine cu un nivel de indexare superior, atât la nivel național cât și la
nivel internațional; (10) continuarea participări, anuale, la sesiuni de comunicări
științifice internaționale organizate de instituții de învățământ superior militar și
civil din țară și străinătate, cu care

Academia Forțelor Terestre „Nicolae

Bălcescu” se află în relații de colaborare foarte bune.
b) Obiective pe termen mediu : (1) ridicarea nivelului de policalificare
științifică pentru a fi în măsură să îndrum pe viitorii studenți, masteranzi și
2

doctoranzi în procesul abordării de tematici cu grad ridicat de dificultate din
domeniul științelor militare; (2)valorificarea celor mai noi surse bibliografice,
interne și internaționale, apărute în domeniul științelor militare în procesul de
îndrumare a elaborării lucrărilor de licență, masterat și doctorat; (3) sporirea
preocupărilor pentru elaborarea unor lucrări cu nivel științific ridicat care să
conducă la creșterea prestigiului personal în urma publicării acestora în cadrul
unor reviste indexate Thompson Reuters;
c) Obiective pe termen lung: (1) sporirea preocupărilor personale de a
participa la elaborarea de proiecte de cercetare științifică în cadrul unor colective
naționale și internaționale inițiate instituții de învățământ superior militar și
civil; (2) aducerea de contribuții esențiale la redefinirea conceptului de protecție
în situații de criză, la mobilizare și război; (3) continuarea investigațiilor
științifice cu prioritate în cadrul domeniului Ştiinţe militare, precum și acordarea
de atenție sporită elaborării și publicării de articole în publicații interne și
internaționale, coordonării și îndrumării studenților și masteranzilor pentru
participarea cu lucrări de interes la sesiunea anuală studențească de comunicări
științifice – SECOSAFT – 2018-2022, precum și la Salonul Internațional al
Inovării și Cercetării Științifice Studențești - Cadet Inova 2018-2022;
În capitolul IV am prezentat aspecte care susțin capacitatea mea de a
coordona echipe de cercetare, demonstrată de trei ori ca director de program de
cercetare – dezvoltare internațional, obținut pe bază de competiție NATO / PfP.
Concluzii
Rezultatele obținute de mine pe plan profesional, prestigiul de care mă
bucur în rândul comunității universitare, experiența dobândită în calitate de
referent oficial la nenumărate teze de doctorat, precum și dorința de a mă
implica în continuare în desfășurarea de activități de cercetare științifică, m-au
determinat să solicit abilitarea și să mă înscriu în cursa pentru ocuparea unui loc
în cadrul onorantului corp al conducătorilor de doctorat.
Prof. univ. dr. Mircea VLADU
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