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Onorat prezidiu, 

Distins auditoriu, 

 

La propunerea Facultății de Științe Sociale și cu acordul Senatului 

Universității din Craiova i se acordă astăzi titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA distinsului Profesor Emerit Barry Buzan, ilustru reprezentant al Școlii 

engleze de relații internaționale și remarcabil specialist în domeniul studiilor 

de securitate. 

Barry Buzan s-a născut la Londra, la 28 aprilie 1946, iar în 1954 a plecat 

împreună cu familia în Canada, astfel că, pe lângă cetățenia britanică, 

dobândește și cetățenia canadiană. A absolvit în 1969 cursurile prestigioasei 

University of British Columbia, în domeniul științelor politice și al relațiilor 

internaționale, iar între anii 1970 și 1973 a urmat studiile doctorale la London 

School of Economics, obținând titlul de doctor cu o teză consacrată politicii 

britanice de menținerea a păcii și de asigurare a securității în perioada 

interbelică (The British Peace Movement from 1919-1939).  

Imediat după obținerea titlului de doctor, activează timp de doi ani în 

domeniul cercetării la Institutul de Relații Internaționale din cadrul University of 

British Columbia, pentru ca apoi să aleagă cariera de profesor la Departamentul 

de Studii Internaționale – Universitatea din Warwick, unde avea să parcurgă, 

de altfel, toate treptele carierei didactice: asistent (1976), lector (1983), 

conferențiar (1988) și profesor (1990). Începând cu 1995 își desfășoară 

activitatea didactică și de cercetare în domeniul Studiilor Internaționale la 

Universitatea din Westminster, iar din 2002 susține cursuri de Relații 

Internaționale la London School of Economics, la care activează și în momentul de 

față, primind titlul de Professor Emeritus. Totodată, este Profesor onorific la 

Universitatea din Copenhaga și la Universitatea Jilin din China. 



De-a lungul carierei sale didactice, profesorul Barry Buzan a susținut 

numeroase prelegeri în mediul academic din diferite state europene, S.U.A., 

Mexic, Canada, Australia, Africa De Sud, Orientul Mijlociu și Extremul Orient. 

A fost, de asemenea, visiting professor la Universitatea Internațională din 

Japonia, precum și Olof Palme Visiting Professor în Suedia.  

Investigațiile sale în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor de 

securitate, concretizate prin publicarea a numeroase cărți și studii de 

specialitate, au contribuit la consacrarea sa pe plan mondial ca unul din cei mai 

reputați specialiști. Din 1988 și până în 2002 a îndeplinit funcția de director de 

proiect la Copenhagen Peace Research Institute și a fost redactor și membru în 

colegiile științifice a prestigioase reviste de specialitate, printre care amintim: 

Journal of Peace Research, European Journal of International Relations, International 

Relations of the Asia Pacific și World Economics and Politics. 

Ca o recunoaștere a meritelor sale de excepție în domeniu, profesorul 

Barry Buzan a fost ales Președinte al Asociației Britanice de Studii Internaționale 

(1988-1990), vicepreședinte al Asociației Nord Americane de Studii Internaționale 

(1993-1994), secretar fondator al Comitetului de Coordonare a Studiilor 

Internaționale (1994-1998), iar din 1998 este membru al Academiei Britanice. De 

asemenea, din 2001 a fost ales și membru al Academiei de Științe Sociale din 

Marea Britanie. 

Printre direcțiile de cercetare ale profesorului enumerăm: 

1. aspectele conceptuale ale securității internaționale și regionale; 

2. relaţiile internaționale din perspectivă istorică și evoluția sistemului 

internațional; 

3. conceptul de societate internațională și abordarea "Școlii Engleze" în 

domeniul relațiilor internaționale. 

Lucrările publicate de-a lungul timpului de către profesorul Barry 

Buzan au devenit lecturi obligatorii în domeniul științelor politice, relațiilor 

internaționale și studiilor de securitate. Cele mai importante au fost traduse și 

în limba română, astfel că ideile sale sunt cunoscute și discutate în mediul 

universitar, inclusiv cel craiovean. Una dintre teoriile lansate de profesorul 

britanic, și care s-a impus la nivel conceptual, este aceea a complexului de 

securitate, dezvoltată în lucrarea sa intitulată Statele, popoarele și frica, apărută în 

1991 și utilizată pentru a studia și explica transformările survenite în Europa 

post Război Rece. Astfel, complexul de securitate este definit „ca un grup de 

state ale căror percepții și preocupări majore de securitate sunt atât de 

interconectate încât problemele lor de securitate națională nu pot fi analizate 

sau rezolvate independent”. Pe de altă parte, împreună cu alți colaboratori, 

precum Ole Wæver și Jaap de Wilde, profesorul Barry Buzan în lucrarea 

colectivă intitulată Securitatea. Un nou cadru de analiză și apărută în 1998, 



împărtășește opinia extinderii, din punct de vedere analitic și structural, a 

studiilor de securitate nu numai la sectoarele politice sau militare, ci și la cele 

economice, de mediu sau societale.  

Într-un alt registru, a devenit cunoscută în întreaga lume lucrarea scrisă 

împreună cu fratele său Tony Buzan: The Mind Map Book (tradusă în limba 

română sub titlul Hărți mentale), prin care autorii propun cititorilor un veritabil 

sistem de planificare aplicabil oricărui domeniu în care un individ dorește să 

se dezvolte, oricărei decizii pe care dorește să o adopte și oricărei probleme cu 

care s-ar putea confrunta, sistem menit a simplifica și dezvolta abilitățile 

organizatorice și creative. 

La Universitatea din Craiova, în cadrul Facultății de Științe Sociale există 

două programe de studii de licență consacrate, pe de o parte, Relațiilor 

Internaționale și Studiilor Europene, iar pe de altă parte Științelor Politice, dar și 

un program de Master consacrat Securității naționale și euroatlantice, unde 

studenții noștri dobândesc cunoștințele necesare în domeniu și învață să 

opereze cu acele concepte specifice, la care și profesorul britanic și-a adus 

contribuția. 

Pentru a concluziona, menționăm că remarcabila operă științifică a celui 

omagiat astăzi și prestigiul său internațional au determinat acordarea titlului 

de DOCTOR HONORIS CAUSA Profesorului Emerit Barry Buzan, cu speranța 

unei fructuoase colaborări atât la nivel instituțional, cât și științific. 

 

BUN VENIT, STIMATE DOMNULE PROFESOR, ÎN COMUNITATEA 

UNIVERSITARĂ CRAIOVEANĂ! 

 

Prof.univ.dr.habil.  

Sorin Liviu DAMEAN, 

Decanul Facultății de Științe Sociale 

 

Craiova, 25 octombrie 2017 

 

 

   


