CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume ŞERBESZKI MARIUS
Adresă Bucureşti, România
Telefon Serviciu: 0268 423 487
Fax E-mail serbeszki@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
• Perioada 30.12.2020 – în prezent
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, str. Mihai Viteazul 150, Brașov,
România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Comandant (rector)
Conducerea activităților de învățământ, cercetare științifică, stat major și operative

• Perioada 28.02.2019 – 30.12.2020
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Director Departament Forțe Aeriene
Planificarea, organizarea, desfășurarea și evidența activităților de învățământ și
cercetare științifică desfășurate la nivelul Departamentului Forțe Aeriene
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice

• Perioada 03.07.2011 – 28.02.2019
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Prodecan pentru cercetare științifică
Planificarea, organizarea, desfășurarea și evidența activităților de cercetare
științifică desfășurate la nivelul Facultății de comandă și stat major
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Conferențiar universitar (şi şef de comisie didactică)

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice.

• Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti,
România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Profesor militar
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice.

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 02.07.2008 - 02.07.2011
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 01.03.2008 – 01.07.2008
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 01.03.2005 – 01.03.2008
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 2001 - 2005
27.07.2001 – 01.03.2005
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada 1999 - 2001
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada 1998 – 1999
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
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Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO, Norfolk, VA, S.U.A.
Educaţie şi instruire la nivel întrunit
Ofiţer de stat major, Evaluare Externă şi Feedback
Evaluarea externă şi acreditarea cursurilor predate în instituţiile de învăţământ ale
NATO şi cele naţionale, analiza şi evaluarea rapoartelor privind lecţiile învăţate,
participarea la grupurile de lucru NATO pe probleme de educaţie şi instruire la
nivel întrunit.

Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Conferenţiar universitar (şi şef de comisie didactică)
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice.
Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Lector universitar (şef de lucrări)
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice.

Universitatea Naţională de Apărare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ superior militar, cercetare ştiinţifică
Preparator universitar (27.07.2001-01.03.2004); Instructor şef (01.03.200401.03.2005)
Desfăşurarea cursurilor/seminariilor la clasă/laborator conform repartiţiei sarcinilor
de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea
materialelor didactice

Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, 050662, Bucureşti, România
Învăţământ superior militar de lungă durată
Ofiţer-student
Însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii, după absolvire, în
comandamente de unităţi şi mari unităţi

D. 2 Aer. Timişoara
Activitate operativă
Ofiţer 2 Birou operaţii speciale, Secţia operaţii
Activităţi de stat major

• Perioada 1995 – 1998
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada 1990 - 1995
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Perioada 1989 - 1990
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

C. 2 Av. Ap. A. A. Timişoara
Activitate operativă
Ofiţer 3 Secţia operaţii
Activităţi de stat major

E. 31 Av.Cc. Timişoara
Activitate operativă
Ofiţer 4 Stat major
Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evidenţa activităţii de zbor; activităţi de
stat major

R. 49 Av.V.B. Ianca
Activitate tehnică și de stat major
Ofiţer 5 Serviciul tehnic
Activităţi de întreţinere şi exploatare a aeronavelor; activităţi de stat major

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 2011 – în prezent
5 februarie – 8 iunie 2017
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
Noiembrie 2016
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 2006-2011
Noiembrie 2008
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 2005-2006
01.08.2005 – 05.06.2006
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
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Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Facultatea de comandă și stat major,
București
Conducere strategică
Diplomă de absolvire
Program postuniversitar de dezvoltare profesională continuă „Conducere
strategică”

Academia de Științe Economice, Facultatea de management, București

Management educațional pentru programele de învățământ la distanță și cu
frecvență redusă
Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
„Management educaţional pentru programele de învăţământ la distanţă și cu
frecvenţă redusă”

NATO School, Oberammergau, Germania

NATO Training Needs Analysis, Design and Development Course
Diplomă de absolvire a cursului
Curs de perfecţionare în domeniul analizei nevoilor de instruire, proiectarea şi
dezvoltarea cursurilor NATO

Colegiul de Comandă şi Stat Major al Forței Aeriene / Universitatea Forţei Aeriene
a S.U.A., Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, S.U.A.
Ştiinţă şi artă militară operativă
Diplomă de master în ştiinţă şi artă militară operativă Forţe Aeriene

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 2005
08.06-31.07.2005
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
04.10.2004-01.04.2005
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 2002 - 2007
01.11.2002 – 19.05.2007
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
12.01 – 09.04.2004
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
26 – 30.05.2003
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
14.10 – 13.12.2002
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
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Studii universitare de lungă durată

US Air University, International Officers School, Maxwell AFB, Montgomery,
Alabama, USA
Activităţi de pregătire pentru ofiţerii internaţionali
Diplomă de absolvire
International Officers School – curs pregătitor

Academia de Înalte Studii Militare, Departamentul de limbi străine

Limba franceză
Certificat de absolvire
Curs intensiv de învăţare a limbii franceze - începători

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”

Ştiinţa militară, teza de doctorat
Diploma de doctor în ştiinţe militare nr. 157 din 12.07.2007
Doctorat

NATO/PfP Regional Training Centre, Bucureşti

Ştiinţă şi artă militară operativă – operaţii întrunite
Certificat de absolvire
Advanced Joint Operations Staff Officer Course (Curs avansat pentru ofiţerii de
stat major – operaţii întrunite)

NATO School (SHAPE), Oberammergau, Germania

Securitate internaţională
Certificat de absolvire
NATO European Security Cooperation Course

NATO/PfP Regional Training Centre, Bucureşti

Artă operativă – Forţe Terestre
Certificat de absolvire
Brigade Staff Officer Course (Curs pentru ofiţerii de stat major - nivel brigadă)

01.10.2001-25.07.2002
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 1999 - 2001
01.10.1999 – 31.07.2001
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
01-31.07.1999
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
01.04-30.06.1999
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Academia de Înalte Studii Militare

Pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice
Certificat de absolvire
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme

Ştiinţe militare / Conducere Interarme - Aviaţie şi Apărare Antiaeriană
Licenţiat / diploma nr. 300 din 31.07.2001
Studii universitare de lungă durată

Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme

Artă operativă – Aviaţie şi Apărare Antiaeriană
Absolvent
Curs integrator de stat major

Academia de Înalte Studii Militare, Centrul principal de limbi străine

Limba engleză
Certificat de absolvire
Curs intensiv de învăţare a limbii engleze - avansaţi

• Perioada 1990 - 1999
02.09 – 29.11.1996
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 1986 –1989
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 1982 – 1986
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Centrul de instrucţie a personalului din aviaţia militară BACĂU / Curs de
perfecţionare a activităţii ofiţerilor de stat major din aviaţie
Activităţi de stat major specifice armei aviaţie
Diplomă de absolvire
Curs de perfecţionare

Şcoala Militară de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu”

Tactică şi tehnică de aviaţie
Ofiţer / diploma seria E.O. Nr. 2286 din 18.08.1989
Studii tehnice militare subuniversitare, 3 ani

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Liceul militar „Tudor Vladimirescu”/ profil matematică-fizică

Matematică - fizică, pregătire militară
Bacalaureat / diploma nr. 324 din 30.05.1989
Studii liceale

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ Română
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Engleză – 3.3.3.3, conform STANAG 6001 (Certificat de competență lingvistică
seria E nr. 023517 din 9 noiembrie 2017)
Franceză – Începător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE Chitară, videografie, fotografie
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE Spirit civic dezvoltat; atitudine ecologistă; onestitate; corectitudine în relaţiile cu
superiorii, colegii şi subordonaţii

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Spirit organizatoric; aptitudini manageriale; altruism; spirit de echipă
ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE Utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, Internet, E-mail, suita Adobe
Creative Cloud, Comunicaţii mobile, Staţii radio etc.

PERMIS DE CONDUCERE Da / B
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Aptitudini bine conturate de analiză a fenomenului social-politic global; aptitudini
de comunicare şi relaţionare în mediu internaţional.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane:

Gl. fl. aer. (r.) prof. univ. dr. Vasile Bucinschi, tel.0723-65-88-85
Col. (r.) prof. univ. dr. Ion Puricel, tel. 0723-64-35-15

Data ________________
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Semnătura ____________________

