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mai multe instituții naționale și internaționale. A publicat peste 20 de cărți în calitate de autor 

şi coautor. Ultima lucrare este realizată împreună cu Daniel Șandru, în 2019, și se intitulează 
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București. A absolvit în 2017 Facultatea de Științe Politice a Universității București, cu o teză 
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politică modernă universală (2010). Între anii 2009-2013 a îndeplinit funcția de secretar 
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în cadrul revistei indexate BDI, South-East European Journal of Political Science şi redactor 
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Internaționale al acestei facultăți (2012-2016). Este doctor și abilitat în științe politice al 

Université Paris-Est, doctor în istorie al Universității „Babeș-Bolyai” și conducător de 
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București, în anul 2013. A urmat apoi programul masteral „Relații Internaționale și 
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