Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Dobre Mihail

Locul de muncă vizat / Lector universitar / Facultatea de istorie, Universitatea din Bucureşti
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1991- prezent a). Profesor – 1984-1988
b). redactor de editură – 1988-1991
c). Diplomat – din 1991
d). cadru didactic asociat – din 1993
Manageriale (ambasador 2002-2006; director general 1999-2001; director 2008-2010) şi de execuţie
a). Şcoala Generală, sat Moldoveni, comuna Dridu, Judeţul Ialomiţa
b). Editura Academiei Române
c). Ministerul Afacerilor Externe
d). Universitatea din Bucureşti (din 1993) şi Universitatea Ovidius din Constanţa (2009-2012)
a). Educaţional (sistemul preuniversitar)
b). Editorial
c). Diplomatic
d). Educaţional (sistemul universitar)

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

a). Doctorat în istorie – 1997-2006; 2007-2010
b). Studii postuniversitare – 1993-1994
c). Studii postuniversitare de masterat – 1991-1992
d). Studii universitare– 1980-1984
Diplomă de doctorat / diplomă de studii post-universitare / diplomă de masterat / diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Istorie / relaţii internaţionale / studii diplomatice şi de securitate internaţionale
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

a). Facultatea de istorie, Universitatea din Bucureşti
b). Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti
c). Academia Diplomatică din Londra, Universitatea Westminster
d). Facultatea de istorie-filozofie, Universitatea din Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

C1

Engleză

C2

Engleză

C1

Engleză

C1

Engleză

C1

Engleză

Limba

C1

Franceză

C2

Franceză

C1

Franceză

C1

Franceză

C1

Franceză

Limba

C2

Italiană

C2

Italiană

C2

Italiană

C2

Italiană

C1

Italiană

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

- capacitate de adaptare la medii multiculturale (obţinută inclusiv prin experienţă de muncă în
străinătate); bună capacitate de comunicare; spirit de echipă
- bună experienţă managerială şi organizatorică
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word şi PowerPoint)
Categoria B

Informaţii suplimentare Menţiuni privind activitatea didactică:

- din 1993 – cadru didactic asociat la Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti:
- în perioada 1994-1996: seminarul general de istorie contemporană universală;
- în perioada 1999-2001: cursuri speciale privind integrarea europeană şi, respectiv, alianţele politicomilitare post-1989;
- din 2006: cursuri privind principiile şi practica diplomaţiei şi, ocazional, privind instituţiile euro-atlantice
de securitate;
- din anul universitar 2012-2013: cursuri privind diplomaţie, negociere şi conflict în lumea contemporană,
politica externă şi diplomaţia, şi, respectiv, diplomaţia publică a Uniunii Europene
- în perioada 2009-2012: cadru didactic asociat la Facultatea de istorie şi ştiinţe politice, Universitatea
Ovidius din Constanţa: cursuri privind politica externă şi diplomaţia, introducere în studii de securitate,
analiza conflictelor internaţionale, negociere și conflict în relațiile internaționale și, respectiv,
managementul instituțiilor de securitate.
Menţiuni privind activitatea de cercetare:
- studii şi articole publicate în „Sfera politicii”, „Studii euroatlantice”, „Central European Issues”, „Magazin
istoric”
- membru al Comitetului de direcţie al Centrului de Studii Euro-Atlantice al Universităţii Bucureşti
- în perioada noiembrie 2011 – februarie 2012: participant la programul Europaeus program postdoctoral
(POSDRU89/1.5/S/64162).
Pot da referinţe:
- prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, decan, Facultatea de istorie, Universitatea din Bucureşti
- prof. univ. dr. Gheorghe Vlad Nistor, preşedintele Senatului, Universitatea din Bucureşti
- prof. univ. dr. Valentin Stan, Facultatea de istorie, Universitatea din Bucureşti

Anexe - copii după diplomele şi certificatele obţinute
- lista publicaţiilor
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