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Desigur, ştiinŃa militară nu s-a substituit şi nu se substituie celorlalte ştiinŃe. De aceea se
vorbeşte de medicină militară, psihologie militară, istoria gândirii militare, logistică militară etc. Dar
toate acestea reprezintă discipline ştiinŃifice care au ca obiect de studiu segmente mai mici ale
realităŃii militare. Pe cale de consecinŃă, la fel ca în economie, ca în medicină, ca în agricultură etc.,
considerăm că de multă vreme ştiinŃa militară s-a transformat dintr-o ştiinŃă unitară într-un sistem
unitar de ştiinŃe, ştiinŃe militare, care studiază cu mai mare profunzime aspecte componente sau
complementare ale domeniului militar. Acest lucru iese cu atât mai mult în evidenŃă, cu cât şi
profesiile militare şi specializările militare sunt deja multiple şi diversificate. Totodată, prin acceptarea
existenŃei ştiinŃelor militare, ca ramuri cu obiect distinct de studiu al domeniului acoperit pe ansamblu
de ştiinŃe se creează facilităŃi pentru mai buna structurare a învăŃământului militar românesc, pe
specialităŃi şi profesii. De asemenea, se creează condiŃii raŃionale de proiectare a traiectoriei carierei
militare, având ca element de bază specializarea militară.
Cuvinte cheie: ştiinŃă; ştiinŃă militară; cunoaştere; management; viziune; visare.
Certainly, military science has not substituted and does not replace the other sciences. That
is the reason why people talk about military medicine, military psychology, history of military thought,
military logistics etc. However all these are the scientific disciplines whose object of study are small
segments of military reality. Consequently, as in economics, as in medicine, as in agriculture etc., we
believe that military science has been transformed from a unitary science into a single system of
science, military science, studying in depth composing or complementary aspects of the military field.
This is even more obvious as military professions and specialties are already multiple and diverse
military. However, by accepting the existence of military science, as distinct branches of study with
the object covered by science, in general, to create facilities for better structuring of the Romanian
military education, the specialties and professions. It also creates a rational design of military career
path, having as the main element military specialization.
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