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Rezumat 

 

Teza de abilitare Impactul globalizării asupra triadei învățământ superior – 

competitivitatea afacerilor – diplomație economică (engl. The Impact of Globalization on 

the Higher Education – Business Competitiveness – Economic Diplomacy Triad) 

reprezintă sinteza preocupărilor și rezultatelor științifice și profesionale ale candidatei de după 

dobândirea titlului de doctor în economie - domeniul Relații Economice Internaționale, în anul 

2001, cu teza de doctorat Rolul organizațiilor internaționale neguvernamentale în dezvoltarea 

cooperării economice internaționale, realizată sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. George 

Marin.  

Teza de abilitare, structurată în două mari părți, prezintă principalele direcții de 

cercetare urmărite de candidată în domeniul relațiilor economice internaționale și globalizării 

economice, cu accent pe triada învățământ superior – competitivitatea afacerilor – diplomație 

economică (Partea I), urmate de evidențierea realizărilor mele profesionale de-a lungul 

timpului, din perspectivă didactică și științifică, ca și a planurilor de dezvoltare ulterioară a 

carierei (Partea II). 

Partea I – Direcții de cercetare și principalele contribuții – este elementul central al 

tezei de abilitare, punând în valoare interesul meu științific pentru domeniul economiei și 

afacerilor internaționale și cele mai importante contribuții la dezvoltarea literaturii de 

specialitate în domeniu. Principalele contribuții pe care le-am adus la dezvoltarea cercetării în 

domeniul afacerilor și economiei internaționale sunt următoarele: (1) Cercetări privind 

evoluția învățământului superior în economia globală;  (2) Contribuții la cercetarea privind 

inteligența în afaceri (engl. business intelligence) și competitivitatea și (3) Cercetări în 

domeniul diplomației la răscruce de drumuri: confruntarea cu impactul globalizării în 

relațiile economice internaționale.  Importanța sporită a globalizării și a fenomenelor globale 

ca factori determinanți în relațiile economice internaționale a condus la opțiunea mea științifică 

pentru aceste direcții principale. Ca urmare, cercetările mele s-au concentrat asupra 
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implicațiilor globalizării în învățământul superior, în afacerile internaționale și în diplomația 

economică. Aș  dori, de asemenea, să subliniez aspectul interdisciplinar al cercetărilor mele, 

pe care intenționez să îl mențin și să îl consolidez în viitor. 

(1) Cercetări privind evoluția învățământului superior în economia globală 

Sistemul de învățământ, în general, și sistemul de învățământ superior, în special, dețin 

un loc central în dezvoltarea umanității și a societății contemporane moderne, datorită 

responsabilităților lor intelectuale și culturale cheie și a impactului lor moral asupra întregii 

societăți. Preocuparea asigurării calității în educație, prin promovarea unor programe studiu de 

înaltă calitate și a unor strategii de instruire extrem de eficiente în condiții de transparență 

totală, s-a datorat și eliberării unor diplome care să ateste absolvirea de la diferite niveluri 

universitare, pe care cunoștințele dobândite nu le-au justificat, fapt ale cărui implicații sunt mai 

profunde, și din ce în ce mai complexe. 

Cercetările privind evoluțiile în schimbare din învățământul superior au avut ca scop 

prezentarea reglementărilor care caracterizează calitatea serviciilor educaționale în 

învățământul superior, în vederea identificării sistemului cel mai eficient și revelator pentru 

calitatea lor reală. Această abordare a luat în considerare, de asemenea, rolul central pe care îl 

joacă principalele responsabilități intelectuale și culturale în dezvoltarea societății moderne, 

precum și impactul moral al învățământului superior asupra societății în ansamblu. 

Pe baza studiilor efectuate, concluzia la care am ajuns este că, pentru a avea o calitate 

reală în învățământul superior, este important să se introducă un sistem de management al 

calității și să se îmbunătățească constant, folosind ca feedback satisfacția clienților și a altor 

părți interesate, cu intenția de a atinge performanța și excelența. Prin urmare, o contribuție 

importantă adusă la cercetarea în acest domeniu este dată de revizuirea principalelor criterii de 

evaluare comparativă (engl. Benchmarking) în acest domeniu, pe baza indicatorilor de calitate 

utilizați de instituțiile de învățământ superior. 

Benchmarking-ul este un proces de măsurare continuă și sistematică și de comparare a 

activității unei organizații cu cea a liderilor de piață pentru a colecta informații, ceea ce va 

permite acționarea pentru îmbunătățirea performanțelor sale. În educație, metoda de 

benchmarking definește atât un diagnostic inițial, cât și un instrument de management axat pe 

învățare, colaborare și leadership pentru a obține îmbunătățirea continuă a ofertei educaționale. 

Astfel, sistemul de benchmarking în învățământul superior este un instrument important de 

măsurare pentru îmbunătățirea sistemelor de învățământ în rândul universităților din România, 

deoarece oferă o comparație a metodelor educaționale de succes și pregătește studenții pentru 

succesul pe piața globală.  

Majoritatea universităților din România vor trebui să stabilească criterii de referință 

pentru dezvoltarea de noi indicatori de calitate în sistemul de învățământ superior, să facă multe 

schimbări pe măsură ce se îndreaptă către un sistem de învățare pe tot parcursul vieții în care 

oamenii să aibă acces la mai multe tipuri de oportunități de învățare și să dezvolte strategii 
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pentru succesul propriilor obiective de îmbunătățire continuă a calității (Banca Mondială,  

2004). Cu toate acestea, calitatea procesului educațional nu poate fi evaluată doar pe baza unor 

indicatori cantitativi, cum ar fi numărul de elevi/profesori, dimensiunea sălilor de clasă, 

laboratoarele, bibliotecile etc. (Vlăsceanu et al., 2009). Există, în acest domeniu, o serie de 

indicatori specifici, printre care: competența academică și psihopedagogică a cadrelor 

didactice, capacitatea de a răspunde nevoilor și cererii sociale, transferul valorilor morale către 

studenți; egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la educație, nivelul de satisfacție a 

studenților; responsabilitatea culturală, etică și socială a unei universități; condițiile de 

încadrare în muncă și de muncă prevăzute pentru personal; costul pe care universitatea îl 

acoperă pentru formarea constantă a personalului (personal didactic, precum și personal 

didactic auxiliar), mobilitate academică etc. (Miroiu et al., 2009). Același lucru este valabil și 

pentru indicatori care țin cont de inițierea procesului, cum ar fi: numărul de cărți în biblioteci, 

numărul de cadre didactice, numărul de clădiri și spații educaționale, numărul de calculatoare 

etc., mai mult decât de finalizarea procesului (adică rezultatele, de exemplu: numărul de elevi 

care lucrează în domeniul lor de specializare, traiectoria elevilor în viața profesională etc. 

(Sârbu et al.,  2009)). Toate aceste motive susțin ideea regândirii întregului sistem de indicatori 

de calitate în învățământul superior și dezvoltarea de noi indicatori complecși cu un grad ridicat 

de evaluare exactă a întregii activități, care vor reprezenta, în același timp, noi criterii de 

evaluare comparativă a întregului sistem academic. 

Prin urmare, un sistem de benchmarking în învățământul superior este un instrument 

important de măsurare pentru îmbunătățirea sistemelor de învățământ în rândul universităților 

din România, deoarece oferă o comparație a metodelor educaționale de succes și pregătește 

studenții pentru succesul pe piața globală. Benchmarking-ul este un mijloc pentru universități 

de a analiza performanța internă în comparație cu cea a altor universități, de a identifica și 

aborda sistemele de învățământ de înaltă performanță și de a colabora cu alte universități pentru 

a învăța despre măsurile de îmbunătățire a școlii de succes. Această temă, alături de cele mai 

importante domenii de cercetare în domeniul învățământului superior, sunt prezentate în primul 

capitol al primei părți a tezei. 

(2) Contribuții la cercetarea privind inteligența în afaceri (engl. business 

intelligence) și competitivitatea 

Globalizarea a schimbat modul în care se fac afacerile la nivel mondial, creând o rețea 

de interdependențe care sunt susținute de tehnologie. Ultimele decenii ale secolului al XX-lea 

au adus tehnologia Internetului și, odată cu aceasta, un mediu de afaceri dinamic și divers, 

obligând companiile din întreaga lume să adopte un management strategic care este întotdeauna 

atent la schimbare.  

Conceptul de strategie definește un plan de acțiune pe termen lung care este conceput 

pentru a atinge un anumit obiectiv. Strategia se referă la alegerile care influențează rezultatele. 

Companiile pot supraviețui în perioade de relativă stabilitate, turbulențe scăzute ale mediului 

economic și o concurență redusă pentru resurse. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste condiții 
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nu prevalează în lumea modernă pentru perioade mari de timp pentru orice organizație sau 

sector, public sau privat. Prin urmare, aceasta este rațiunea managementului strategic. Având 

în vedere caracteristicile lumii de astăzi, am putea spune că strategia este și trebuie să fie 

adaptabilă prin natura sa, mai degrabă decât să fie un set rigid de instrucțiuni. 

Deși spațiul cibernetic s-a impus deja ca un nou mediu pentru tot felul de interacțiuni 

umane, creșterea sa omniprezentă prezintă implicații profunde pentru managementul 

companiilor, inclusiv pentru cel strategic. Informațiile au stat întotdeauna la baza procesului 

de luare a deciziilor, dar de când tehnologiile s-au îmbunătățit și Internetul este utilizat pe scară 

largă, lumea afacerilor s-a regândit în consecință. Care sunt "armele" pe care companiile le 

folosesc pe câmpul de luptă al "războiului informațional": informații competitive sau 

instrumente de spionaj? Cât de diferite sunt acestea? Pe scurt, inteligența competitivă este 

monitorizarea intenționată și coordonată a concurenților, oriunde și oricine ar fi aceștia, într-o 

anumită piață. "Concurenții" sunt acele firme considerate rivale în afaceri și cu care o companie 

dată concurează pentru cota de piață. Inteligența competitivă, de asemenea, are de a face cu 

determinarea a ceea ce rivalii de afaceri vor face înainte de a face acest lucru. Din punct de 

vedere strategic, pentru a obține o cunoaștere mai bună a planurilor concurenților și pentru 

planificarea strategiei de afaceri pentru a-i pune în aplicare planurile este esența inteligenței 

competitive.  Însă acest lucru implică multe metode la nivel de colectare tactică, dar necesită, 

de asemenea, integrarea în infrastructura de informații existentă, analiza și distribuirea 

informațiilor și, în cele din urmă, calcularea deciziilor de afaceri pe baza acestor informații și 

analiza acestora. Aceasta este partea de "inteligență" a formulei.  

Inteligența este o informație care a fost analizată pentru luarea deciziilor. Este important 

să înțelegem diferența dintre informație și inteligență. Informația este punctul de plecare; ea 

înseamnă numere, statistici, biți de date despre oameni, companii, produse și strategii. De fapt, 

supraîncărcarea informațiilor este una dintre principalele probleme ale managementului 

contemporan și principalul motiv pentru care acesta are nevoie de un expert în informații 

competitive. Informația devine inteligență atunci când este distilată și analizată. Combinarea 

acestei idei cu cele ale concurenței sau concurenților conduce la conceptul de colectare și 

analiză a informațiilor despre concurenți pentru a fi utilizate în luarea deciziilor de 

management. Inteligența competitivă oferă, astfel, o legătură între informații și strategiile și 

deciziile de afaceri. Este procesul de transformare a unor cantități mari de informații în acțiune. 

Inteligența competitivă poate ajuta managerii să descopere noi piețe sau afaceri, să 

depășească concurența pe piață, să prevadă acțiunile concurenților, să determine ce companii 

să achiziționeze, să învețe despre noi produse și tehnologii care vor afecta industria și să 

previzioneze schimbări politice sau legislative care vor afecta compania. 

Societatea informațională a schimbat nu numai mediul de afaceri, ci și practicile 

manageriale din cadrul organizațiilor. Departamentul de Tehnologii Informaționale (IT) a luat 

multe forme și a servit multor obiective într-o perioadă scurtă de timp istorică. Schimbarea este 

constantă și, prin urmare, IT-ul trebuie să se adapteze și să creeze schimbări prin caracteristicile 
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sale inovatoare unice. Deoarece umbrela tehnologiei informației este mare și acoperă multe 

domenii, inteligența în afaceri (engl. Business Intelligence) vine în prim-plan ca un instrument 

specific utilizat în procesele de management. Aceasta se referă la tehnologii, aplicații și practici 

pentru colectarea, integrarea, analiza și prezentarea informațiilor de afaceri, oferind un suport 

pentru procesul de luare a deciziilor. Având în vedere plaja largă a aplicațiilor inteligenței în 

afaceri, m-am concentrat pe cercetarea particularităților managementului strategic care ar 

necesita și ar beneficia de tehnologiile pe care inteligența în afaceri le utilizează.  

Cercetările mele pe această temă, prezentate mai pe larg în cel de-al doilea capitol al 

tezei, sunt legate de evoluția soluțiilor de inteligență în afaceri de la începutul tehnologiilor 

ERP și de modul în care noile aplicații pot fi implementate în managementul companiilor. 

Pentru a sublinia faptul că interfețele de utilizator web mai ușor de utilizat și arhitecturile de 

date orientate spre servicii servesc mai bine comunităților de afaceri, indiferent de dezvoltarea 

mediului de afaceri în care operează, am studiat cazul României și am observat evoluția 

implementării tehnologiilor de inteligență în afaceri în cadrul organizațiilor. 

(3) Cercetări în domeniul diplomației la răscruce de drumuri: confruntarea cu 

impactul globalizării în relațiile economice internaționale 

Cercetările mele efectuate în domeniul diplomației sunt structurate pe mai multe 

niveluri. În primul rând, mi-am propus să identific elementele fundamentale care definesc 

interacțiunile dintre Uniunea Europeană (UE) și spațiul eurasiatic, prezentate în contextul 

specific al manifestării lor, cu accent pe modul în care considerațiile istorice și diplomatice au 

influențat climatul de cooperare economică dintre cele două spații. Astfel, motivele și 

motivațiile care definesc funcționarea diplomației economice a UE în raport cu spațiul 

Eurasiatic, o regiune în plină evoluție și transformare, sunt analizate în continuare în cel de-al 

treilea capitol, în prima parte a acestei teze. 

În continuare, am efectuat cercetări ample cu privire la studiile politice și legislative ale 

Uniunii Europene privind criza refugiaților, printr-o analiză a studiilor UE privind migrația și 

politica în domeniul azilului, prezentând noi abordări potențiale în această situație dificilă și 

încercând să ofer recomandări politice și posibile sugestii pentru analize suplimentare. Cazurile 

de migrație ilegală și cererile de azil au crescut rapid, de la o zi la alta, pentru a deveni 

copleșitoare pentru țările din sudul Europei în perioada pre-pandemică, cu precădere, fapt care 

a determinat o criză fără precedent care a surprins atât Uniunea Europeană, cât și întreaga lume. 

Imigranții au intrat în Uniunea Europeană folosind căi maritime și terestre, modalități care s-

au dovedit a fi periculoase și fatale în multe cazuri, ducând astfel la o criză umanitară 

devastatoare în întreaga Europă. În acest sens, oficialii Uniunii Europene au încercat să 

răspundă cu politici în materie de imigrație bazate pe gestionarea transfrontalieră și pe norme 

de securitate sporite. Cu toate acestea, mulți autori, cercetători, grupuri și organizații 

neguvernamentale au contestat această abordare și au invitat Uniunea Europeană să își extindă 

politicile pentru a include și măsuri mai puțin radicale. Până în prezent, Uniunea rămâne 

fragmentată și indecisă în ceea ce privește oferirea unui răspuns concret pentru această situație. 
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Cercetările anterioare în acest domeniu se referă la interesul individual al persoanelor 

emigrante, interesul de tip cantitativ, operarea analizei documentelor publice oficiale scrise cu 

o anumită judecată și responsabilitate, metoda bibliografică, metoda de modelare teoretică. Prin 

urmare, studiul prezentat în acest capitol al tezei contribuie la literatura de specialitate cu o 

analiză comparativă între modalitățile de abordare a crizei refugiaților din Germania și Marea 

Britanie, care atestă diferențele dintre cele două țări membre ale UE în gestionarea numărului 

crescut de refugiați. 

  A doua parte a tezei de abilitare se concentrează pe evoluția carierei mele academice, 

științifice si profesionale in patru domenii majore: dezvoltare profesionala continuă; activitate 

didactică si direcții de îmbunătățire a competențelor didactice; direcții și obiective de cercetare 

pentru perioada următoare; contribuții științifice și prestigiu profesional. 

În această secțiune a tezei am trecut în revistă pilonii pregătirii mele profesionale de la 

absolvirea Facultății de Finanțe, Bănci și Contabilitate în 1993 până în prezent, cu referire la 

cursurile și seminarele predate, materialele publicate ca suport pentru actul didactic, implicarea 

în activități de orientare și coordonare, precum și activitățile administrative la în cadrul 

Departamentului și Facultății de Relații Economice Internaționale. În plus, am subliniat 

direcțiile de dezvoltare principale ale activității mele de cercetare prin participarea în echipe de 

granturi de cercetare, precum și în proiecte finanțate din Fondul Social European, însoțite de 

activitatea științifică și managerială și elementele de vizibilitate națională și internațională. 

Evoluția mea academică, care a început în 1994, când am fost angajat ca preparator prin 

concurs la Catedra de Relații Economice Internaționale din Academia de Studii Economice din 

București, a urmat un drum firesc, cu posturi didactice succesive de asistent universitar (1997), 

lector (2000), conferențiar universitar (2003) și profesor titular (2005). În primii ani de predare, 

am dezvoltat și susținut seminare și parțial cursuri pe teme precum Economia Mondială, 

Organizațiile Internaționale, Comerțul Internațional, Integrarea Economică Europeană, 

Tehnicile comerțului exterior, Globalizarea economică și vama diplomatică și de protocol.  În 

plus, în acest timp, am construit, dezvoltat și îmbunătățit elemente constitutive ale practicii 

didactice prin predarea la seminare și participarea la cursuri de formare specializată în 

străinătate și cursuri de formare organizate în cadrul Facultății de Relații Economice 

Internaționale și ASE București. 

De asemenea, activitatea didactică desfășurată în cadrul programelor de licență și 

masterat a inclus predarea de discipline cu un nivel ridicat de aplicabilitate în afaceri și 

economie internațională sau relații internaționale și diplomatice, facilitarea conexiunilor 

interdisciplinare și cunoașterea aprofundate a domeniului relațiilor economice internaționale. 

Colaborările cu mediul diplomatic și de afaceri, fie prin dezvoltarea relațiilor de cooperare 

dintre universitatea/facultatea noastră și ambasadele acreditate în București, stagii de practică 

sau proiecte, mi-au oferit posibilitatea de a cunoaște cerințele pieței muncii în ceea ce privește 

abilitățile și abilitățile practice necesare absolvenților; actualizarea conținutului aplicației 

materiilor predate este o preocupare constantă pentru mine. 
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În calitate de prodecan responsabil cu activitatea didactică și relațiile internaționale, 

începând cu 2016, am participat la toate comisiile acreditate ale programelor noastre de licență 

și masterat și am încercat să promovez în condiții foarte bune facultatea și universitatea în 

străinătate prin participarea mea la numeroase evenimente precum târguri academice 

internaționale (EAIE - Geneva, Istanbul - EAIE, Dar Es Salam – ISFA) sau întâlniri academice 

internaționale:  Conferință internațională dedicată celei de-a 20-a aniversări a capitalei 

Republicii Kazahstan și Turan – Universitatea Astana, Tallinn – Estonia, Universitatea din 

Zagreb – provocări de internaționalizare, clasamente și acreditare, Bratislava, Universitatea de 

Stat din Sankt Petersburg – Rusia, Teheran – Iran, Universitatea Iordaniei – Amman – 

"Săptămâna Internațională a Personalului Erasmus", Dubai - Emiratele Arabe Unite – 

Universitatea din Dubai, Universitatea Americană din Dubai,  Cairo – Universitatea Tanta. 

Experiența acumulată în timpul desfășurării activităților didactice și de cercetare a avut ca 

rezultat elaborarea, în calitate de coautor sau autor unic, a mai multor cursuri și cărți de 

specialitate care au fost bine primite de studenți și cadre universitare, precum și diseminarea 

rezultatelor cercetării ca publicare de lucrări în reviste indexate Web of Science / BDI sau în 

volume ale conferințelor internaționale. De la începutul carierei mele universitare,  Am efectuat 

cercetări pentru a-mi consolida abilitățile academice, inclusiv contribuția mea personală la 

prestigiul vizibilității naționale și internaționale a Departamentului de Afaceri Internaționale și 

Economie, din care am făcut permanent parte.  Consider că activitatea mea de cercetare poate 

fi clasificată în mai multe direcții principale, după cum urmează: (i) Participarea în proiecte de 

cercetare, care a reprezentat de-a lungul carierei mele universitare o activitate constantă și 

permanentă. Astfel, din 2010 până în prezent, am fost membru a 14 echipe de cercetare și am 

supervizat implementarea a 14 proiecte și granturi, dintre care trei au fost proiecte naționale de 

cercetare (PN II); (ii) Am participat în proiecte finanțate din fonduri europene (POSDRU, 

POCU) și proiecte de dezvoltare instituțională (FDI). Rezultatele acestor proiecte au fost 

gândite pentru a adăuga valoare dezvoltării din mediul academic și de cercetare, iar munca în 

echipă din cadrul acestora a contribuit la formarea mea ca cercetător și mi-a dezvoltat abilitățile 

în acest domeniu, având un impact pozitiv asupra carierei mele academice; (iii) Participarea cu 

lucrări la conferințe naționale și internaționale (detaliate în Lista de lucrări). Din 1995, am 

participat la peste 50 de conferințe naționale si internaționale susținute in Romania (București, 

Sibiu, Iași, Brașov, Pitești, Timișoara, Craiova, Galați) sau în străinătate (Marea Britanie, 

Grecia, Austria, Turcia, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Spania, Italia, Malaezia, Thailanda, 

Egipt), ceea ce a dus la publicații în volume de conferințe, multe dintre ele indexate in Web of 

Science (ISI); (iv) Publicarea de cărți de specialitate în volume, în calitate de autor unic sau 

coautor. Activitățile didactice și de cercetare au avut ca rezultat publicarea a 13 cărți de 

specialitate în domeniul economiei mondiale, organizațiilor internaționale, diplomației și 

învățământului superior ca autor unic sau coautor; (v) Publicarea de articole de specialitate în 

jurnale indexate ISI - Web of Knowledge și baze de date internaționale, începând cu 2001, fie 

ca autor unic, fie în calitate de coautor. 

Luând ca punct de plecare experiența acumulată și rezultatele semnificative obținute până 

în prezent, precum și recunoașterea și impactul activității științifice în mediul academic,  



8 
 

obiectivele urmărite în fiecare direcție a planului de carieră pot fi sintetizate după cum urmează:  

formare profesională interdisciplinară continuă, în urma unor cursuri de specialitate în țară și 

în străinătate, participarea la seminare și ateliere de lucru pentru îmbunătățirea permanentă a 

cunoștințelor mele în relații internaționale și abilități diplomatice. De asemenea, voi urmări 

actualizarea continuă a conținutului informațional al materialelor didactice și continuitatea 

procesului didactic, progresul în învățarea studenților, în vederea dobândirii abilităților și 

abilităților de analiză, comunicare și gândire flexibilă, dezvoltarea abilităților de cercetare 

științifică ale studenților prin proiecte, cu accent pe starea cunoștințelor într-un anumit 

domeniu,  implicarea activă în identificarea și valorificarea noilor oportunități de cercetare în 

calitate de membru sau director de proiect, noi colaborări cu mediul de afaceri și universitățile 

din țară și străinătate, în domeniul cercetării fundamentale și publicarea rezultatelor științifice 

în reviste indexate Web of Science (ISI) cu un factor de impact sau un scor de influență al 

articolului mai mare de 0,15. Aceste abordări vor permite îndeplinirea standardelor de 

performanță și creșterea vizibilității în vederea participării în continuare, în calitate de 

membru/referent, în cadrul comitetelor științifice ale diferitelor reviste naționale și 

internaționale și ale conferințelor științifice internaționale. 

Principalele direcții de cercetare pe care le consider interesante, dar provocatoare, de 

urmărit în viitor sunt construite pe contribuțiile existente și dezvoltate ținând cont de un mediu 

economic, social și de afaceri global cu multiple fațete, complex și volatil. Astfel, intenționez 

să investighez provocările învățământului superior din România și din străinătate, așa cum au 

fost modelate de digitalizare, predare la distanță și schimbarea cerințelor pieței muncii. Chiar 

și înainte de pandemie, dar mai ales în ultimii doi ani, tehnologiile digitale au devenit 

omniprezente în viața noastră, mai ales în viața tinerilor, cu implicații serioase și, uneori, 

îngrijorătoare pentru învățământul superior. Utilizarea tehnologiilor digitale în educație devine 

din ce în ce mai frecventă în întreaga lume, social media, documentarele online, blogurile și 

vlogurile devenind din ce în ce mai importante în procesul de învățare și cursuri. În plus, pe 

lângă tehnologiile educaționale tradiționale, cum ar fi prelegerile și manualele, aceste forme de 

comunicare și transmitere a cunoștințelor au câștigat legitimitate în sălile de clasă și în mediul 

academic online. Mă interesează în special să descopăr experiențele cadrelor didactice și 

studenților în privința utilizării tehnologiei în timpul pandemiei, precum și beneficiile și 

provocările anticipate pentru învățământul superior. În plus, intenționez să propun teme 

specifice de cercetare privind digitalizarea în învățământul superior și răspunsul mediului 

academic la utilizarea tot mai frecventă a tehnologiilor digitale pentru viitorii mei doctoranzi.  

A doua direcție principală de cercetare pe care intenționez să o urmez în viitor va reuni 

acumulările din contribuțiile mele anterioare privind inteligența în afaceri și diplomația. Astfel, 

voi explora modul în care inteligența competitivă, creată cu scopul de a ajuta managerii să 

descopere noi piețe sau afaceri, să avanseze înaintea concurenței pe piață, să ia decizii bune de 

investiții și să identifice tendințele industriei pot fi utilizate pentru a prognoza și chiar preveni 

provocările politice sau juridice care ar putea afecta interesele unui guvern sau companii 

originare dintr-o țară din țări și regiuni străine. În plus, mă interesează să arăt modul în care 

instrumentele diplomației moderne, în special diplomația economică, pot fi interconectate cu 
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succes cu inteligența competitivă cu scopul de a apăra interesele și de a promova relațiile 

economice dintre țări. 

În concluzie, consider că pregătirea mea profesională, experiența în activitatea didactică și 

de cercetare și contribuțiile științifice semnificative au contribuit la dezvoltarea unor abilități 

și competențe valoroase care îmi vor fi utile în îndrumarea și formarea viitorilor studenți din 

cadrul Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București,  la care intenționez să mă afiliez după obținerea abilitării în 

Domeniul Economie și afaceri internaționale. 

 

 

 


