
ANEXA 1 

 

PROPUNERE PENTRU ACORDAREA UNUI TITLU ONORIFIC AL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA 

 

Important: Confidenţialitatea este foarte importantă în procesul de nominalizare. Va rugăm să nu 

informaţi persoana nominalizată că o propuneţi pentru acordarea unui titlu onorific. 

 

Nume LUTTWAK 

Prenume EDWARD NICOLAE 

Titlu complet PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR 

Data naşterii 04 NOIEMBRIE 1942 

Ţara de origine ROMANIA 

Poziţia curentă sau trecută: 

(specificaţi dacă e pensionar, prof. emerit 

etc.) 

SENIOR ASSOCIATE- CENTER FOR STRATEGIC AND 

INTERNATIONAL STUDIES OF WASHINGTON D.C. 

PROFESOR- UNIVERSITY OF BATH, UK 

PROFESOR- JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 
MARYLAND 

PROFESOR -GEORGETOWN UNIVERSITY 
 

Adresa de corespondenţă: 

 

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 e.luttwak@strategicstudies.it 
 

Titlul onorific pentru care este propus DOCTOR HONORIS CAUSA 

Alte titluri onorifice deţinute 

 

DOCTOR HONORIS CAUSA-UNIVERSITATEA DIN 

BATH, UK (2004) 

DOCTOR HONORIS CAUSA-UNIVERSITATEA DIN 

BUCURESTI(2014) 

DOCTOR HONORIS CAUSA-UNIVERSITATEA DE 

VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD (2014) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Strategic_and_International_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Strategic_and_International_Studies
mailto:e.luttwak@strategicstudies.it
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DISTINS CU PREMIUL AMERICA AWARD DIN 

PARTEA  ITALY-USA FOUNDATION ( 2011) 

 

 

Scurtă motivaţie  

(Max. 2 pagini. Se evidenţiază care sunt motivele principale care recomandă acordarea titlului 

onorific. Se prezintă pe scurt evoluţia profesională a candidatului; principalele realizări academice şi 

rezultate ştiinţifice; legătura cu UVT şi modul în care acesta a contribuit la dezvoltarea UVT şi 

realizarea misiunii acesteia.) 

Edward N. Luttwak, pe numele său întreg Edward Nicolae Luttwak, este un renumit politolog 

și expert internațional de strategie militară născut în România, la Arad, pe 4 noiembrie 1942, 

într-o familie de evrei înstăriți.  După un periplu de viață care l-a purtat pe el și familia lui, 

într-o fază inițială în urma autoexilului impus de venirea comuniștilor la putere în România, 

prin Italia și Anglia, este stabilit de mai bine de 45 de ani în Statele Unite ale Americii, în 

Maryland.  Strateg militar, profesor, cercetător, fermier, consilier de taină al președinților, al 

prim-ministrilor sau chiar a lui Dalai Lama EN Luttwak este considerat de către jurnaliștii 

americani o personalitate de calibrul lui Niccolò Machiavelli (de Maryland), datorită 

influenței pe care o exercită în calitate de sfătuitor, la nivel înalt, în luarea deciziilor cu 

impact geopolotic. EN Luttwak este la ora actuală Senior Associate la Center For Strategic 

And International Studies Of Washington D.C.  (Centrul pentru Studii Strategice și 

Internaționale din Washington), în trecut el fiind printre altele consilier al Institutului Fiscal 

și Monetar al Ministerului de Finanțe din Japonia sau  consultant pentru diferite corporații 

internaționale. În plus, poate în mod surpinzător, el este și Președinte al Servicios Agricolas  

Amazonas, Bolivia SA, o fermă de zootehnică care se ocupă cu creșterea bovinelor într-un 

mod ecologic tradiţional. 

Începând cu anii 1970, în plină desfășurare a Războiului Rece,  EN Luttwak considerat la acea 

vreme ca facând parte din rândul intelectualilor numiți ”defence intelectuals,” care 

propuneau strategii de apărare în cazul unui conflict nuclear,  a fost cooptat în calitate de 

consultant pentru instituții precum: Consiliul de Securitate Națională al SUA, Șeful Statului 

Major al Casei Albe, Departamentul de Apărare al SUA, Departamentul de Stat al SUA, 

Forțele Aeriene ale SUA.  De a lungul timpului a fost unul dintre sfătuitorii din anturajul 

Președințiilor SUA Ronald Reagan și George W. Bush. Tot în calitate de consultant a activat şi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy-USA_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Strategic_and_International_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Strategic_and_International_Studies
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pe lângă guvernele Italiei, Spaniei, Japoniei, Kazahstan, Peru. De precizat este și faptul că 

profesorul E.N. Luttwak este fluent în 5 limbi: engleză, franceză, ebraică, italiană și  spaniolă. 

Cu o licență în studii economice obținută, între anii 1961-1964, cu Upper Second Honors, la 

London School of Economics, E.N. Luttwak își începe cariera academică la Universitatea din 

Bath, Marea Britanie ca asistent, după care devine lector. Din 1972, după ce anterior timp 

de cinci ani participase ca ”voluntar de război” în Israel, este doctorand la Johns Hopkins 

University, unde obține, în 1975, un titlu de doctor în Relații Internaționale.  În calitate de 

cadru didactic, în anii care au urmat studiilor doctorale, Edward N. Luttwak a fost invitat să 

predea la universități prestigioase, instituţii de învăţământ şi cercetare sau academii 

militare. Profesorul Edward N. Luttwak a predat cursuri semestriale de Strategie şi Relaţii 

Internaţionale, ca Visiting Lecturer sau Research Professor la: Johns Hopkins University, în 

Baltimore; la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, în 

Washington D.C., şi la Georgetown University, Washington D.C. Totodată, profesorul 

Luttwak a susţinut o serie prelegeri, condensate adesea în programe intensive de câte o 

săptămână: în 1987 el a fost Nimitz Lecturer la University of California, la Berkeley; în 1989 

el a fost Tanner Lecturer la Yale University; în 1992, profesorul Luttwak a fost Rosenstiel 

Lecturer la Grinnell College; iar în 2011, el a fost Classics lecturer la Dickinson College. Nu în 

ultimul rând, trebuie amintite și cursurile pe care le-a predat, în colegiile militare, viitoarelor 

elite ale armatelor din Argentina, Belgia, Brazilia, Canada, China, Franţa, India, Israel, Italia, 

Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Marea Britanie, cât şi în cadrul U.S. National War College, 

U.S. Industrial College of the Armed Forces, General Officers’ Joint Warfare Course, U.S. 

Army War College, U.S. Navy War College, U.S. Air Force War College; U.S. Army Staff and 

Command College, U.S. Air Force Staff and Command College, U.S. Marine Corps Staff and 

Command College. 

Lista cărților şi a articolelor științifice scrise şi publicate de profesorul Edward N. Luttwak 

este foarte lungă.  Dintre  peste cele 30 volume (unele scrise direct în italiană) ale sale se 

disting: bestsellerul Coup d'État: A Practical Handbook (London, Allen Lane, 1968; Revised 

Edition: Cambridge, MA, 1979; London, 1979; Sydney, 1979), Strategy: The Logic of War and 

Peace (Cambridge, Massachusetts, 1987), Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the 

Global Economy (London, Weidenfeld & Nicolson, 1998) sau The Grand Strategy of the 

Byzantine Empire (Cambridge, Massachusetts, 2009). Cărțile lui au fost traduse în arabă,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat:_A_Practical_Handbook
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chineză, daneză, olandeză, estoniană, finlandeză , franceză, germană, greacă, ebraică, 

italiană, japoneză, coreeană, norvegiană, portugheză, spaniolă, suedeză și turcă. 

Referenţi care au acceptat să scrie scrisori de recomandare (maximum 3 pentru DHC, maximum 

două pentru Professor Emeritus şi maximum una pentru Membrum Senatus Honorifici) 

1. 

2. 

3. 

 

Persoana care face propunerea 

Titlu, nume şi prenume  Conf. Univ. Dr. Florin Lobonț 

Semnătura 

Facultatea: Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Adresă E-mail: florin.lobont@e-uvt.ro  

 

AVIZE 

 

APROBAT /RESPINS 

 

În Şedinţa Consiliului Facultăţii …………….. 

din data  

(doar pentru DHC si PE) 

 

DECAN, 

 

APROBAT /RESPINS 

 

În Şedinţa Senatului 

 

din data 17.10.2019 

 

Preşedinte Senat, 

 

 

 

 

  

mailto:florin.lobont@e-uvt.ro
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ANEXA 2 

 

PROPUNERE COMISIE LAUDATIO 

PENTRU ACORDAREA TITLULUI DOCTOR HONORIS CAUSA 

Domnului  Edward Nicolae Luttwak 

 

Preşedinte (de regulă Rectorul sau decanul facultăţii care susţine propunerea): 

DECAN PFC Conf. Univ. Dr Florin Lobonț 

Membri (5-7 membri cu titlul didactic de profesor): 

1.  

2. Prof. Univ. Dr. Silviu Rogobete 

3.  

4.  

5.  

6. 

7. 

 

AVIZE 

 

APROBAT /RESPINS 

 

În Şedinţa Consiliului Facultăţii …………………. 

 

din data 

 

DECAN, 

 

APROBAT /RESPINS 

În Şedinţa Senatului 

din data 17.10.2019 

 

 

Preşedinte Senat, 
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ANEXA 3 

 

Ceremonialul de acordare a titlului Doctor Honoris Causa 

al Universităţii de Vest din Timişoara 

 

1. La sosirea în universitate, persoana nominalizată este întâmpinată de Decanul 
facultăţii implicate şi de persoana care a făcut nominalizarea şi este condusă spre 
Cabinetul Rectorului unde se află reunit Prezidiul ceremoniei de decernare şi alte 
personalităţi invitate să ia parte la ceremonie. 

2. Decanul facultăţii implicate îl prezintă pe viitorul laureat, iar persoana care a făcut 
nominalizarea sau Decanul facultăţii îi face cunoscut conţinutul ceremonialului de 
acordare a titlului DHC. 

3. Cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ceremoniei, întregul grup se 
deplasează spre Aula Magna „Ioan Curea”. 

4.  Prezidiul va fi format din persoana nominalizată pentru titlul DHC, Rectorul sau un 
reprezentant desemnat de acesta, Preşedintele Senatului sau un reprezentant 
desemnat de acesta (cei trei având o poziţie centrală), Decanul facultăţii implicate 
sau un reprezentant desemnat de acesta, un membru al Comisiei de Laudatio (de 
regula persoana care a făcut propunerea) desemnat să citească textul de Laudatio. 
După caz, din prezidiu mai fac parte un prorector desemnat de Rector, un membru al 
Senatului, desemnat de Biroul Senatului, alţi 1-2 invitaţi, cu competenţe apropiate 
domeniului de expertiză al persoanei nominalizate. 

5. Membrii Prezidiului, în afara persoanei nominalizate, vor purta ţinuta de ceremonie 
(togă, tocă) a UVT. 

6. Cu asistenţa în picioare, va fi intonat imnul Gaudeamus Igitur şi 2-3 strofe din Imnul 
naţional al viitorului laureat. 

7. După încheierea imnurilor, cuvântul de început aparţine Rectorului UVT care va 
saluta candidatul şi audienţa, va prezenta scopul ceremoniei şi modul în care aceasta 
se va desfăşura. 

8. În continuare, persoana desemnată va da citire textului Laudatio, cu încadrarea în 
maximum 20 de minute. 

9. După conferinţa de Laudatio, Preşedintele Senatului invită audienţa să se ridice, dă 
citire hotărârii Senatului de conferire a titlului de DHC şi invită o persoana din afara 
Prezidiului să  dea citire diplomei în limba latină. 

10. După citirea diplomei, Rectorul UVT înmânează diploma şi însemnele vestimentare. 
Noul DHC va fi felicitat de Rector şi de Preşedintele Senatului.  

11. Rectorul invită audienţa să se aşeze şi pe noul Doctor Honoris Causa să susţină 
conferinţa onorifică. Aceasta nu poate depăşi 40 de minute. 

12. Rectorul îi mulţumeşte noului DHC pentru discursul susţinut şi declară încheierea 
ceremoniei cu intonarea imnului Gaudeamus Igitur. 

 
 

Prof. univ. dr. Viorel Negru, 
 
PREŞEDINTELE SENATULUI UVT 


