Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Dr. Miruna Butnaru-Troncotă

Dr. Miruna Butnaru - Troncotă
Bvd. Expoziției nr 30 A, etaj 3, camera 319, sector 1, București.
miruna.troncota@dri.snspa.ro

Skype miruna.troncota
Sexul feminin| Data naşterii 17.08.1986| Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Abilitare pentru coordonare de Doctorat

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2019- prezent

Directoare Centrul de Studii Europene
SNSPA, București Bvd Expoziției nr. 30 A, sector 1, București www.snspa.ro / www.europolity.eu
▪ Coordonare stagiu de practică al masteranzilor interesați de domeniul studiilor europene
▪ Organizare de evenimente (dezbateri, lansări de carte, conferințe) pe teme de actualitate din
domeniul integrării europene
▪ Implementare proiecte cu finanțare națională și europeană (programe Erasmus +)
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare/ Studii europene

2016- prezent

Lector universitar
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, SNSPA, Bvd Expoziției nr. 30 A,
sector 1, București www.dri.snspa.ro
▪ Activități de predare și evaluare a masteranzilor pentru cursurile: East European Studies, Geopolitica
in South and Central America și US-Latin America relations.
▪ Participarea în comisii de admitere
▪ Coordonare dizertații
▪ Participare în colective de scriere și implementare de proiecte de cercetare în domeniul relațiilor
internaționale
▪ Activitate de cercetare, participare la conferințe internaționale de profil, redactare de articole
academice, organizarea unor evenimente academice
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare/ Învățământ post-universitar

Aprilie – iulie 2014

Ofițer Politic (Intern Political Officer)
Serviciul European de Acțiune Externă, Delegația Uniunii Europene în Priștina (Kosovo) European
Union Special Representative (EUSR)
http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/index_en.htm
•
cercetare şi analiză a principalelor evenimente politice; monitorizarea evenimentelor politice
din Kosovo relevante pentru implementarea mandatului EUSR;
•
parte a echipei de observare a alegerilor generale din Kosovo din 8 iunie; menţinearea
legăturii cu celelalte departamente ale misiunii;
•
participarea în pregătirea întâlnirilor şi pregătirea de discursuri şi minute ale şedinţelor;
•
suport în procesarea corespondenţei;
▪
monitorizarea mass media locală şi regională
Tipul sau sectorul de activitate Diplomație
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2014-2016

Cadru Didactic Asociat / Cercetătoare postdoctorală
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, SNSPA, București Bvd Expoziției nr.
30 A, sector 1, București www.snspa.ro
▪ Activități de predare și evaluare a masteranzilor pentru cursul în limba engleză: East European
Studies
▪ Activitate de cercetare, participare la conferințe internaționale, redactare de articole academice,
organizarea unor evenimente academice de diseminare a rezultatelor în cadrul grantului de
cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-0534 “Un nou Război Rece în Europa? Cum (re-)interpretează Rusia
experiența Balcanilor pentru a contesta ordinea europeană” (2015-2017) oferit de Consiliul Naţional
al Cercetării Știinţifice (CNCS)– Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI);
▪ 2014-2015 - Bursă de cercetare postdoctorală POSDRU/159/1.5/S/134650 "Doctoral and
Postdoctoral Fellowships for young researchers in the fields of Political, Administrative and
Communication Sciences and Sociology” în cadrul SNSPA.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare/ Studii europene

2011-2013

Stagiar în Programul de Formare Diplomatică Inițială (PFDI)
Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexadru, nr 31, sector 1, Bucuresti , www.mae.ro
§
octombrie – noiembrie 2011, cursuri teoretice de diplomaţie si relatii internationale (Institutul
Diplomatic Roman)
§
decembrie 2011 – ianuarie 2012, practică în cadrul sediului central MAE;
§
februarie-aprilie 2013 – practică în cadrul Ambasadei României la Sarajevo, Bosnia
Hertegovina: realizarea monitorizării presei locale, realizarea unor analize politice pe tematici
specifice, participare la evenimente si redactarea de minute ale intalnirilor;
▪ organizarea unei dezbateri la Universitatea din Sarajevo dedicata cooperarii regionale in domeniul
industriei cinematografice.
Tipul sau sectorul de activitate Diplomație
Tipul sau sectorul de activitate Diplomație

noiembrie 2011-martie 2012

Expert evaluare grile metodologice
SNSPA, București Bvd Expoziției nr. 30 A, sector 1, București www.snspa.ro
▪ mentine relatia cu echipa de coordonare a proiectului, elaboreaza grile metodologice privind
evaluarea calitatii in invatamantul superior,realizeaza raportul lunar de activitate în cadrul proiectului
finantat prin Fondul Social European 2007-2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională
în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 1.2 calitatea
învăţământului superior, POSDRU/56/1.2/S/36310.
Tipul sau sectorul de activitate Evaluare în învățământul postuniversitar

Iunie 2011-septembrie 2012

Expert pe termen scurt/ Formator
Schultz Consulting SRL București www.schultz.ro
▪ realizare design curs de formare și livrare curs de formare pe tema „Lucrător de tineret” în cadrul
proiectului co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 “Construcția instituției ”Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor
în societate” Domeniul major 1.4. Calificari europene, Contract POSDRU/4/1.4/S/5, ID 2222
organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului, in parteneriat cu Conventia Nationala a Fundatiilor
pentru Tineret si Schultz Consulting SRL
Tipul sau sectorul de activitate Formare pentru adulți

aprilie - decembrie 2010

Facilitator comunitar
Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, str Căderea Bastiliei nr 33, sector 1, Bucureşti
www.soros.ro
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Dr. Miruna Butnaru-Troncotă

▪ Coordonarea a 2 echipe de liceeni în redactarea unei platforme online de jurnalism cetăţenesc
▪ Coordonarea evenimentelor de promovare a platformei online în comunitatea locală
▪ Menţinerea legăturii cu echipele şi cu cu instituţiile publice locale şi centrale
▪ Evaluarea activităţii echipelor şi redactarea rapoartelor de perfomanţă lunară
▪ Susţinerea de scurte sesiuni de formare în comunicare şi lucru în echipă
Tipul sau sectorul de activitate Societate civilă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2010-2013

Doctorat în științe politice

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Departamentul de Relaţii Internaţionale
şi Integrare Europeană (DRIIE) București. Bursă de cercetare doctorală POSDRU/107/1.5/S/76844
„Burse doctorale pentru o societate sustenabilă” – BDSS;
▪ abilități de analiză și sinteză, realizarea cercetării doctorale; participare la conferințe internaționale;
participarea la cursuri de metodologie de cercetare în științele sociale;
▪ finalizarea tezei de doctorat în limba engleză intitulată: „A Discoursive Institutionalist Analysis of the
Europeanization of Bosnia Hertzegovina 2003-2011” – Coordonator Prof. univ. dr. Iordan
Bărbulescu;
▪ realizarea a 2 Stagii de cercetare internaționale - Între martie-iulie 2012 la Berlin Graduate School
of Transnational Studies (BTS), Free University Berlin, Hertie School of Governance, Germania și
între octombrie 2012-martie 2013 la Universitatea din Ljubljana, Slovenia.

2008-2010

Masterat în Teorie și analiză politică

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Facultatea de Științe Politice, București
▪ Ştiinţe Politice, Drepturile Omului, Sociologie, Politici Publice, Relaţii internaţionale
▪ Modul psihopedagogic nivel II; (Practică pedagogică la liceu 40 de ore)
▪ octombrie 2009- februarie 2010 – bursă de studiu la Universitatea Karl Franzens, Graz, Austria
▪ tema dizertaţiei finale (redactată în limba engleză): „Stability in the Western Balkans – Building
Identity in an Era of Post Identity”.

2005-2008

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Licență în științe politice

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Facultatea de Științe Politice, București
▪ Ştiinţe Politice, Relaţii internaţionale, Studii Europene, Sociologie, Filosofie, Istorie
▪ Modul psihopedagogic nivel I ; (Practică pedagogică la gimnaziu – 40 de ore)
2006

Certificat de Formator acreditat ANC/CNFPA, cod COR 242401

i

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C1

C1
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Discurs oral

C1

C1
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.

Limba franceză

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

În mediul academic am dezvoltat foarte bune abilităţi de comunicare orală şi scrisă prin participarea la
numeroase evenimente naţionale şi internaţionale. Abilităţi de comunicare interculturală, socializare în
medii profesionale diverse. Am experienţă atât în mediul non-guvernamental, cât şi în cel privat şi am
colaborat cu autorităţile publice.
Din 2006 de când sunt atestata ca formator am dobandit abilitati in pregatirea suportului de curs,
pregatirea materialelor destinate beneficiarilor, pregatirea salilor de formare practica si teoretica,
contributie la gestionarea bazei de date cu beneficiari, evaluarea cursantilor.
Abilități de cooperare si soluţionare de conflicte.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Foarte bune abilități de organizare de evenimente naționale și internaționale;
▪ leadership – coordonat echipe de maxim 10 persoane în cadrul Centrului de Studii Europene la
SNSPA
▪ Adaptabilitate la diferite echipe / metode de lucru, abilităţi de învăţare rapidă, capacitatea de a găsi
soluţii, orientare către îndeplinirea obiectivelor. Bună coordonare a activităţilor de echipă şi asumare
de responsabilităţi pe termen lung. Mi-am dezvoltat in mod deosebit competenţe de negociere si
management de proiect.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR
INDEPENDENT

UTILIZATOR
ELEMENTAR

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou ( Microsoft Word, Excel, PPT) dobândite prin
folosirea în activitatea profesională
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Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Proiecte

Membră în echipe de cercetare în proiecte cu finanțare națională:
▪ decembrie 2015 - iulie 2017 - proiectul “Un nou Război Rece în Europa? Cum (re-)interpretează
Rusia experiența Balcanilor pentru a contesta ordinea europeană”, PN-II-RU-TE-2014-4-0534 la
DRIIE, SNSPA. n grant al Consiliului Naţional al Cercetării Știinţifice (CNCS)– Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), PN-II-TE2014-4-0534.
▪ mai – decembrie 2017 – obținerea grantului SPOS 2 „România – furnizor de expertiză în tranziție
democratică pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest” oferit de Institutul European din
România;
Membră în echipe de cercetare în proiecte cu finanțare internațională:
▪ martie – iulie 2018 – cercetător în cadrul Centrului de Excelență Jean Monnet „Structures of
interconnectivity in EU’s Neighborhood” 566765-EPP-1-2015-1-RO- EPPJMO-CoE ;
▪ septembrie 2018- noiembrie 2019 – proiectul „A new narrative for EU elections and beyond:How to
engage Youth” finanțat prin KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA205 - Strategic Partnerships for youth (CRPE aplicant principal, SNSPA partener);
▪ septembrie 2018-noiembrie 2019 – proiectul “A new narrative for Europe: Bringing More Union into
The European Union” finanțat de Comisia Europeană, prin programul Europe for Citizens. Proiectul
este coordonat de Centrul Român de Politici Europene (CRPE), în parteneriat cu Școala Națională
de Studii Politice și Administrative (SNSPA) România, platforma civică Inter Alia (Grecia), Institutul de
Politici Publice RiskMonitor (Bulgaria) și Institut für Europäische Politik (Germania).
▪ septembrie 2018-noiembrie 2021 - OpenEUdebate: Matching politics with policy, 600465-EPP-12018-1-ES- EPPJMO-NETWORK, finanțat prin Erasmus + Jean Monnet – Networks (SNSPA e
partener, Universita Autonoma de Madrid e coordonator);
▪ iunie 2016 - sept 2017 - proiectul de cercetare "Building Knowledge of New Statehood in Southeast
Europe: Understanding Kosovo’s Domestic and International Policy Considerations” finanțat de
Kosovo Foundation for Open Society.
Coordonare de proiecte cu finanțare internațională în SNSPA
ianuarie 2016 – proiectul “European Citizens Initiative to Combat Political Extremism and
Euroskepticism”, finanțat prin programul Europe for Citizens implementat de fundația Republikon
(Ungaria) unde ARRISE si SNSPA au fost parteneri; organizarea a 3 evenimente cu participare
internationala; Coordonare echipă de 8 persoane;
mai 2017- august 2018 – Director de proiect (înlocuire Oana Ion)- Modul Jean Monet– „EU-Ro
Media European Standards, Romanian Application: The Media Roadmap for Romania's EU Council
Presidency” 565269-EPP-1-RO-EPPJMO-MODULE, finanțat de Comsiai Europeană prin programul
Erasmus + - organizare 2 sesiuni de cursuri cu jurnaliști & dezbateri & redactare articol academic –
buget 30.000 E;
Organizare de evenimente în SNSPA
martie - mai 2017 - Organizarea programului de evenimente „Reconstruim Europa” la DRIIE ce a
cuprins mese rotunde, conferinte internationale, Scoala de vara DRIIE
http://dri.snspa.ro/news/98/297/coala-de-vara-DRIIE-Reconstruim-Europa-Bucuresti-23-mai2017/d,toatealertele Coordonarea unei echipe de 10 voluntari la Centrul de Studii Europene.
2015-prezent – Organizare seriei de evenimente „Exploring Eastern Europe” cu masteranzii de la
programul Development International Cooperation and Humanitarian Aid, ce include dezbateri cu
experți din țară și din străinătate, precum și o expoziție de fotografie a studenților.
2017- 2018 - organizare program de mentorat în carieră pentru masteranzii DRIIE – seri de
dezbateri și film - intalniri cu experti in domeniul dezvoltării internaționale - în cadrul Institutului de
Cooperare Internațională și Dezvoltare (ICID);
2016- prezent – Organizarea evenimentului “Noaptea Cercetătorilor Europeni” la DRIIE (European
Researcher’s Night) în cadrul programului Marie Curie al Comisiei Europene;
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Scrieţi numele şi prenumele

Interviuri pe teme de relații internaționale
▪ Radio France International - https://www.rfi.ro/politica-94034-balcani-vest-cale-europeana-analizamiruna-troncota
▪ Intervio - https://intervio.ro/2017/03/17/balcanii-de-vest-perspective-de-integrare-europeana-sigeopolitica-regionala/
▪ Radio Romania Cultural - https://radioromaniacultural.ro/azi-la-radio-romania-cultural-timpul-prezentinvitata-miruna-troncota/
Sustinere de Cursuri academice in limba engleza la Universități din străinătate
▪ 8-10 aprilie 2018 - Erasmus Teaching Mobility –– Charles University, Praga - curs pe “Challenges of
Europeanization”;
▪ 3-14 iulie 2017 –International Summer University, organizată de Universitatea “Hasan Prishtina”,
Prishtina, Kosovo, susținerea cursului intitulat “Challenges of Europeanization in the Western
Balkans”.
Sustinere de Training-uri în calitate de Formator de adulți
▪ 2016- prezent – curs de Relații Internaționale pentru adolescenți în comunitatea de învățare
democratică Learnity;
▪ 10 martie 2018 - Konrad Adenauer Stiftung România - Programul de Excelenta Politica - susținere
curs pe tema integrării europene a Balcanilor de Vest;
▪ Martie 2014 – Formator in Campania Nationala de Informare si Constientizare „Tinerii voteaza –
Tinerii conteaza” sau League of Young Voters Romania organizat de Consiliul Tineretului din
Romania – CTR, in parteneriat cu Autoritatea Electorala Permanenta, precum si cu o serie de actori
guvernamentali si non-guvernamentali, și finantat de Comisia Europeana.
Membră în organizații profesionale din domeniul relațiilor internaționale
▪ Din 2018 membră în Club Europa – rețea de experți pe teme europene coordonată de
Reprezentanța Comisiei Europene in România.
▪ Din 2017 membră în University Association for Contemporary European Studies (UACES).
▪ Din 2016 membră în International Studies Association (ISA);
▪ Din 2012 membră activă în Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE).
Membră în comitetul de redacție al unor reviste academice
▪ Din 2018 parte din editorial board al revistei Eastern Journal of European Studies (EJEAS) editată
de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.
▪ Din 2016 membră al din editorial board al revistei Europolity. Continuity and Challenges in European
Governance editată de Departamentul de Relații Internaționale și integrare Europeană, SNSPA.
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Participare la conferințe
internaționale

Scrieţi numele şi prenumele

6 -7 decembrie 2018 – conferința internatională „The Future of the Western Balkans in Europe” organizat de
Law School, University of Warwick (UK), finanțată de British Royal Academy, unde am prezentat articolul „Reverse
Europeanization? Crisis of Democracy in the Western Balkans”.
3 decembrie 2018 – conferinta internațională „Serbia-Kosovo Relations and Security in South-Eastern
Europe” organizată de Facultatea de Științe Politice, Belgrad și Center for Applied European Studies - CAES unde
am prezentat articolul „South Eastern perspective on Serbia- Kosovo Relations – the Romanian perspective”.
30 octombrie 2018 – organizarea și moderarea conferinței academice „The Western Balkans – Out of the
Deadlock? Lessons learnt for solving bilateral disputes” la București în cooperare cu Global Focus și Kosovo Open
Society Foundation.
4 octombrie 2018 - conferința internațională "Settling the Ukrainian Crisis? Learning from the Past looking
for the Future -organizată de Renner Institute și International Institute for peace (Viena, Austria) - unde am prezentat
articolul - "Conflict settlement in the light of historical experiences in the Balkans"
29 septembrie 2018 – Moderatoare al panelului „Consolidating Resilience in the Western Balkans” – part of
the 3rd edition of the Bucharest Security Conference, organized by SNSPA.
23 martie 2018 - International Conference „Kosovo: sui Generis or precedent in International Relations”
organized by the International Institute of Politics and Economy Belgrade (Serbia), unde am prezentat articolul
„Between domestic politics and international law – assesing Romania’s non-recognition policy of Kosovo’s
Declaration of Independence”.
18 ianuarie 2018 – Conferinta internațională “Tuning into the Noise of Europe Conference on a new
narrative of Europe in times of crisis” organizată de The Hague University of Applied Science (Haga, Olanda) unde
am prezentat articolul „Reverse Europeanization? Making sense of the Overlapping Crises of Europe - Insights
from Media Narratives in Romania”
4-7 septembrie 2017– UACES 47th Annual International conference, organized by Jagiellonian University,
Krakow, Polonia unde am prezentat articolul “Four Years of EU Mediation Efforts in the ‘Brussels Dialogue of the
Deaf’: Analysing the Negotiations for the Association/Community of Serb Municipalities in Kosovo“.
17-18 noiembrie 2016 – participare la International Conference „Security, Intervention and
Humanitarianism:The political and moral challenges of the 21st Century”, organizată de Barcelona Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI) Barcelona cu lucrarea: „Interventionism and Biopolitics in Eastern Europe - Russia’s
Narratives for Legitimizing Its Recent Actions in Ukraine”;
23-25 iunie 2016 - CEEISA-ISA Joint International Conference, Ljubljana, Slovenia organizată de
International Studies Association, cu lucrare prezentată: Vasile Rotaru & Miruna Troncotă, „Instrumentalising
Balkan’s recent past. How Russia is (mis-)using Kosovo precedent to legitimize the annexation of Crimea”
5 iunie 2015 – Jean Monnet International conference „Decade after the EU ‘big bang’ enlargement: future
perspectives of the enlargement process” organizată de Facultatea de Științe Politice din Zagreb unde am prezentat
articolul „Postconflict Europeanisation. The Brussels Agreement between Sperbia and Kosovo - the peak of EU's
policy in the Western Balkans”.
6-8 martie 2015– Conferinta internațonală ‘New Perspectives in European Studies: Europeanisation in the
EU and the Neighbourhood’ - UACES CRN Centrifugal Europe - Annual Research Symposium 2015, Queen’s
University Belfast (UK), unde am prezentat articolul „Post-conflict Europeanization in Bosnia – the Seijdic-Finci
Saga”.
6-8 decembrie 2012 – conferința “Young Scientists Forum on Central and South East Europe”, editia a 3-a,
Fachhochschule, Vienna (Austria), Prezentarea articolului “Western Balkans – Building the self by erasing the
other? A Case study on Bosnia and Herzegovina”.
26-27 octombrie 2012 – conferința internaţională “Good Governance in Europe and the Neighbourhood”
organizată de PRIO Cyprus Centre si London School of Economics, Nicosia (Cipru) unde am prezentat articolul
“Still using Ethnicity as a ´Scape-goat´? EU and the Never-ending Governance Crisis in Bosnia”.
11 - 13 iunie 2012 – conferința internațională “European Identity in Times of Crisis. Sociological perspectives
on identification with Europe in turbulent times”, Florenţa, Italia,organizată de Universitatea din Florenţa şi European
University Institute, unde am prezentat articolul “Balkanizing Europeanizaton? The Tranfuse of European identity in
Bosnia and Herzegovina”;
30 august - 3 septembrie 2012 - conferinţa internaţională “Freiburg Summer Academy, Dynamics of
institutional change under EU’s toolkit of conditionality. Judicial reform and fighting corruption in Eastern Europe,
Western Balkans and Turkey”, organizată de Universitatea din Freiburg (Germania) unde am prezentat articolul
“The Unintended Consequences of Europeanization in the Western Balkans .EU and the Police Reform in Bosnia
and Herzegovina”;
27-28 mai 2011 - Conferinţa internaţională "Social, Political and Economic Change in the Western Balkans",
organizată de Universitatea din Friburg, Elveţia, Programul de Cercetare Regională Balcanii de Vest, Sveti Stefan
(Muntenegru) unde am prezentat articolul “Bosnia Herzegovina, Forever at Cross Roads? Constructing “the Other”
in Brcko District”;
3-4 mai 2011 - seminarul internaţional pentru tineri cercetători “State building and Globalization”, susţinut de
profesorul Iver Neumann (Universitatea de Oslo, Norvegia), organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice din Belgrade
(Serbia) unde am prezentat articolul “The Balkanization of the Europeanization Process”: How State-building was
distorted by External Factors in the Western Balkans”;
3-5 decembrie 2010 - Raportor al conferinţei internaţionale “Evolving Strategic Environment and the Energy
Security in the Wider Black Sea Region”-Palatul Parlamentului, Bucureşti, organizata de SNSPA Departamentul de
Relatii Internationale si Integrare Europeana, Divizia Diplomaţie publică NATO, Academia Naţională de Informaţii si
Parlamentul României.
10-13 octombrie 2010 - Congresului International “International Blue Black Sea Congress: Conflicts in the
World, Current and Future Prospects of Conflict Resolution, Cooperation, Security, Democratization and Economy”
organizat de Department of International Relations at Sakarya Universitatea Sakarya, (Turcia) unde ma prezentat
articoluk “Conflict Resolution in the Western Balkans – Between Failures and Successes. A comparison of Brcko
District (BiH) and Kosovo”;
7- 8 octombrie 2010 – conferința internațională “The EU three years after its’ last enlargement: problems and
prospects” organizata de Universitatea de Economie Mondiala si Relatii Internationale, Sofia, (Bulgaria) unde am
prezentat articolul “Croatia - Nearing the Finishing Line? EU’s Last Enlargement and its consequences for the
Western Balkans”;
25 iulie – 1 August 2010 –“Danube’s Rectors’ Conference Summer School on Regional Co-operation “The
Western Balkans: Lessons from the Past and Future Prospects – A View from the Danube Region” Pécs,
(Hungary), organizata de Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) Vienna, si Universitatea din
Pecs,
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Curriculum Vitae

Participare la conferinte
internationale organizate în țară

Scrieţi numele şi prenumele

17 octombrie 2018 – conferința internațională „Intelligence in the Knowledge Society” ediția 20 (București)
organizată de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu” unde am prezentat articolul „The Challenges of
‘Sitting on Two Chairs’. Testing Serbia’s Neutrality Policy in the Ukrainian crisis”.
23-24 mai 2018 – conferința internațională “Towards a New European Neighbourhood Policy” București
organizată de SNSPA, prezentare studiu „Serbia-Romania relations – lessons learnt from the last 10 years”.
20-21 octombrie 2016 - conferința internațională „Instrumentalizing the recent past in foreign policy. The
legitimization of external intervention in the former Soviet space”, SNSPA, București, România. Am fost în echipa de
organizare a conferinței, am moderat mai multe paneluri și am prezentat articolul: “More Geopolitics than Human
rights? Disputed Claims of Humanitarian Intervention in the conflict in Ukraine”
20-21 mai 2016 - EURINT International Conference, organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași,
România cu lucrarea: „The European Union and the ‘New War’ from its Eaastern borders”.
17 iunie 2015 – co-organizarea și moderarea conferinței internaționale “The European Union and the Western
Balkans – Between Lessons Learned and Innovative Ways Forward” la SNSPA, București alături de Dr. Monica
Oproiu.
17-18 octombrie 2014 - conferința internațională „Intelligence in the Knowledge Society” organizată de
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, (București)– prezentarea articolului „Can EU and NATO build a
”Security Community” in the Western Balkans?”
3-4 decembrie 2011 - workshopul internaţional „European Union as a democratizing actor in the Western
Balkans and Black Sea Region”, Timișoara, Romania, organizat de Universitatea de Vest Timisoara si Colegiul
Noua Europa unde am prezentat articolul “The Ambivalent Role of the EU in the Western Balkans - “Limited
Europeanisation” between Formal Promises and Practical Constraints. The Case of Bosnia-Herzegovina”.
26-27 martie 2011 - conferinţa internaţională "Identitate naţională, regională, europeană", organizată de
Universitatea Partium, Oradea (Romania) unde am prezentat articolul “The Western Balkans revisited – An Island of
“Otherness” in Europe? Building Identity in an Era of Post Identity”;

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 8

