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Fogadóóra

Hétfő 14:00 – 16:00.
E-mailes egyeztetés szükséges!
• A társadalom- és
politikatudományok
kutatásmódszertana

Oktatott
tantárgyak

• Bevezetés a politikai
kommunikáció elméletébe
• Nemzeti kisebbségek és az EU
• Külpolitika és
diplomácia az EU-ban

Temesváron születtem, középiskolába a Bartók Béla Elméleti Líceumba jártam. Egy kisebb (két
éves) műszaki egyetemi kitérő után a temesvári Nyugati Egyetem Szociológia Tanszékén végeztem
2005-ben, majd a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományok Karán és a
budapesti Közép-Európai Egyetem Nacionalizmuselméletek tanszékén mesteriztem, majd BabeșBolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékének védtem meg doktori dolgozatomat.
Kutatási érdeklődéseim: nemzet és nemzeti kisebbségek, kisebbségi szervezetek, társadalmi
identitások kérdésköre, a demokrácia, a politika, a politikai nyelv és diskurzus, és a
hatalommegtartás kapcsolata. Emellett érdeklődéssel követem a különböző szakpolitikák politikai,
társadalmi és antropológiai beágyazódásait is.
Az egyetem mellett önkéntes projektvezetőként dolgozom az Integratio Alapítványnál, ahol a
diákszervezetekben – Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum Diákönkormányzata, Temesvári
Magyar Diákszervezet – szerzett tapasztalataimat próbálom felhasználni és kamatoztatni.

De a szakmát félretéve…
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...ha város, akkor Budapes, habár szép lassan az ott töltött év emlékei is halványodni
kezdenek.
...ha zene, akkor semmi konkrét, „öreg-koromra” eklektikus lettem – most éppen a Franz
Ferdinand, Metronomy, Kiscsillag periódusomat élem
...ha könyv, akkor Kurt Vonnegut vagy Gabriel Garcia Márquez.
...ha színház, akkor Kolozsvár.
...ha szórakozás, akkor Budapesten a Vittula, Kolozsváron a l’Atelier.
...ha TV, akkor foci, de más sportot is szívesen megnézek.
...ha mozogni kell, akkor foci, úszás vagy sízés.
...ha valamit kerülni kell, akkor számlafizetés, adminisztratív ügyekben való telefonálgatás,
banki ügyek intézése.
...ha még több időm lenne, hegyet másznék.

Fontosabbnak vélt saját publikációk...
❍
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- Romániai magyar tanulságok és jövőképek. Vitaindító a Magyar Összefogás esélyeiről. Magyar
Kisebbség 2011, XVI (1-2), 7–33 (Toró T. Tiborral közösen)
- Lehet-e (romániai magyar) politikai elemzés? Válasz Bognár Zoltán vitaindítójára. Magyar
Kisebbség 2009, XIV (3-4), 47–57
- Defining the Concepts of “Nation” and “National Minority” IN REGIO – Minorities, Politics,
Society, 2007 (1) 143–156
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