
 

 
 

 

 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Nume: MIHALI 
Prenume: Ciprian 
 

Data și locul nașterii: 24 mai 1967, Baia-Mare, România 
Cetățenie: română 

 
Adresă personală permanentă: 
Dezmir, Cluj, România 
Telefon: 00 40 730 10 26 56 
ciprianmihali@yahoo.fr 

 

 

Adresa profesională: 
Departamentul de Filosofie 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (România) 
Str. Kogălniceanu 1 

E-mail: ciprian.mihali@ubbcluj.ro 
 

  

FUNCȚIA ACTUALĂ: 
 Conferențiar, Departamentul de Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (Romania) 

 
FUNCȚII ȘI POSTURI OCUPATE 
 

• 2016-2020: Director pentru Europa de Vest al Agenției universitare a Francofoniei, Bruxelles; ; 

• 2017-2020: Președinte al asociației AUF-DRUE (Delegația responsabilă pentru relația AUF cu Uniunea 
Europeană), proiecte europene, Bruxelles; 

• 2012-2016: Ambasador al României în Senegal și alte șapte țări din Africa de Vest (Burkina Faso, Cabo Verde, 
Coasta de Fildeș, Gambia, Guineea, Guineea Bissau, Mali). 

• 2008-2012: director al Institutului francofon regional de studii strategice (IFRES-ECO-ECO), Cluj-Napoca;  

• 1992-2012, 2020-: Profesor de filosofie contemporană la Departamentul de Filosofie, UBB Cluj-Napoca. 

 
DISTINCȚII 
 

• 2012 - Câștigător al Palmelor Academice pentru merite în diseminarea culturii franceze 

• 2017 - Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române pentru Diplomație  

• 2020 - Ceremonia de atribuire a însemnelor de Cavaler al Palmelor Academice (Ambasada Franței la Bruxelles) 

 
• Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
• Limbi străine: franceză (excelent), engleză (foarte bine), italiană și germană (nivel de conversație). 

• Stăpânirea perfectă a instrumentelor informatice  (inclusiv Office 365) 
 

EDUCAȚIE 
 
Studii  
1981-1985: Liceul de Filologie și Istorie, Baia-Mare; 
1987-1992: Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, diploma de merit în filosofie; 
1993-1996: Înscrierea la doctorat la Cluj și Strasbourg (prof. Jean-Luc Nancy) cu proiectul:  Pentru o hermeneutică a 

cotidianului. Experiență, temporalitatea și alteritate în lumea (post)modernă 
01.04.2000: Susținerea tezei de doctorat. Doctor în filosofie la Universitățile din Strasbourg (très honorable avec les 

félicitations du jury) și Babeș-Bolyai de Cluj (magna cum laude).  

mailto:ciprianmihali@yahoo.fr
mailto:ciprian.mihali@ubbcluj.ro
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ACTIVITATE ACADEMICĂ 
 
1992-1998: asistent la Departamentul de Istoria Filosofiei și Logică, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj; 
1998-2003: lector în același departament; 
2003-2012, 2020-prezent: conferențiar la același departament;    
  Cursuri: Filosofia contemporană, Teorii ale (post)modernității, Teorii ale limbajului, Filosofia locuirii, Artă 

și Politică, Teorii ale spațiului, Cultură și comunicare digitală, Filosofie socială, Filosofia vieții. 
2012-2020: detașare la Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Universitară a Francofoniei. 
 
ACTIVITATE DIPLOMATICĂ 
 
2012-2016: Ambasador al României în Senegal (și în alte șapte țări din Africa de Vest: Burkina Faso, Cabo Verde, 
Coasta de Fildeș, Gambia, Guineea, Guineea Bissau, Mali) 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ 

  
Burse doctorale și postdoctorale: 

• 1994-2002: Universitățile din Rouen, Strasbourg, Nisa și Institute for Human Sciences din Viena 
 
Profesor invitat și granturi individuale de cercetare: 

• 2002-2012: MSH Paris, Maison des Sciences de l’Homme de Lille și Institutul Internațional Erasmus din Lille, 
ENS Lyon, EHESS Paris, Universitatea Lille 3 Charles de Gaulle 

 
PARTICIPARE LA PROIECTE ȘTIINȚIFICE  
Coordonator 

• 2009-2011: coordonarea proiectului științific bilateral cu nr. 109/2008 PNII-Modul III Capacități „Retorica 
justiției sociale și percepțiile deliberative asupra statului de drept în Africa de Sud post-apartheid și România 
post-comunistă” între UBB și Universitatea Cape Town (Africa de Sud); 

• 2009-2011: coordonarea proiectului de cercetare cu nr. 689/2009 PNII IDEI „Pluralitatea surselor normative 
în construirea statului de drept postcomunist” finanțat de CNCSIS România; 

Participant 

• Grant CNCSIS 2002-2003 (tip A cod 14/1282), „Cultură și societate civilă. Strategii politice și estetice ale 
modernității” (UBB, director de proiect: Dan Eugen Rațiu) 

• Grant CNCSIS 2006-2008: „Modernitate românească și europeană MODERN”, 150.000 RON, (Universitatea 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, director de proiect: Sorin Alexandrescu) 

• Grant CNCSIS 2009-2011, PNII – IDEI 2469/2008, „Cultură și creativitate în epoca globalizării. Studiu privind 
interacțiunile între politica culturală și creativitatea artistică” (UBB, director de proiect: Dan Eugen Rațiu) 

• Grant CNCSIS IDEI 2008-2011 780 – PCE „Orașul românesc de azi: identitate culturală și politici urbane” 
(UAUIM București, director de proiect: Augustin Ioan) 
 

BURSE PERSONALE ȘI FINANȚĂRI 

• 1996-1997: cercetător în cadrul Research Support Scheme, Praga; 

• 1996-1999: bursă de doctorat a guvernului francez; 

• 1998-2001: Bursa Relink de la New Europe College, Bucuresti;  

• 2002: Grant de cercetare la Maison des Sciences de l’Homme Paris; 

• 2002: Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship la Institutul de Științe Umane din Viena; 

• 2003, 2004: Bursier NEC-Link la New Europe College, București; 
 
 
ACTIVITATE ASOCIATIVĂ 
 

• 1995: membru fondator al Asociației Cercetătorilor Francofoni în Științe Umane din România; ; 
• 2000-2011: vicepreședinte și președinte al ARCHES; 

• Participarea la seminarele ARCHES, Institutul Francez din București; 

• 2001-2011: co-fondator și membru al rețelei europene francofone în domeniul științelor umane OFFRES, 
cu universitățile din Lille, Nisa, peste 15 universități din Europa Centrală și de Est etc.). 

• 2005-2010: coordonator al rețelei OFFRES în Europa Centrală și de Est; 
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• 2003: membru al Comitetului de coordonare al rețelei de cercetători „L’état de droit saisi par la 
philosophie” ca parte a Programului „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF; 

• 2006-2008: Coordonator al rețelei de cercetători „L’état de droit saisi par la philosophie” 

• 2004-2006: fondator al grupului de reflecție în politici urbane 4SPACE la New Europe College, București. 

• 2006-2010: Coordonator al Rețelei Institutelor Regionale Francofone pentru Studii Strategice (RIFRES).  
 
Activități în cadrul IFRES-ECO Cluj 
 

• 2008: inaugurarea la UBB Cluj a Institutului Regional Francofon pentru Studii Strategice – Europa Centrală 
și de Est (cu tematica: Stat de drept și societate civilă); director la IFRES-ECO până în 2012. 

• 2009: lansarea masteratului interdisciplinar în limba franceză Stat de drept și societate civilă; 
 

 

 

ACTIVITATE CULTURALĂ ȘI EDITORIALĂ 
 

• 2001-2011: organizarea și conducerea colecției „Panopticon" cu Idea Design & Print, Cluj (www.idea.ro), 
texte originale și traduceri ale gândirii contemporane, peste 60 de titluri publicate; 

• 2003-2008: Redactor al revistei trimestriale IDEA. Artă - Societate (IDEA. Arta - societate), Cluj; 

• 2007-2010: membru al comitetului de lectură al revistei ASPECTE ale programului tematic "Aspecte ale 
statului de drept și democrației" al Agenției Universitare Francofoniei. 

• Organizarea și participarea la peste 150 de manifestări culturale (colocvii, mese rotunde, expoziții, lansări 
de carte, emisiuni de televiziune și online etc.) 

• Realizarea online (Youtube și Facebook) a emisiunilor „Dicționar de idei și ideologii” (33 de episoade) și 
„Arhivele viitorului” (38 episoade), împreună cu fizicianul Cristian Presură (peste 400.000 de vizualizări) 
 

 
 
ANEXA 1: PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 
 
ANEXA 2: ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE EXPERTIZĂ ÎN CADRUL AGENȚIEI UNIVERSITARE A FRANCOFONIEI (2003-
2011) 
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ANEXA 1: PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE (EXTRAS) 
 
 
1992-2000  

• seminarul internaţional „Democracy and Anti-Democracy” Cortona, Italia, organizat de Fundaţia Soros 
pentru o Societate Deschisă; 

• colocviul internaţional: „Post-tradiţionalism şi modernism” (Cluj, 1992), cu eseul „Criza modernităţii ca 
modernitate a crizei”; „Dimensiunea europeană” (Cluj, 1993), cu eseul „Cum să gîndim astăzi alteritatea?”; 

• colocviul internaţional „Modernitate şi Europa Centrală”, organizat de CNRS-INALCO, Paris, cu conferința: 
„La vie quotidienne en Roumanie après 1989 – une approche herméneutique”; 

• seminarul internaţional şi interdisciplinar: „Territoires européens, diversité/différence, différenciation/ 
intégration”, organizat de Ecole Normale Supérieure Fontenay/ Saint-Cloud, UMR Géographie-cités şi CNRS 
Paris, cu studiul: „De l’identité comme monument à l’identité comme événement. Un passage impossible?”; 

• participare la conferinţele şi seminariile organizate de New Europe College Bucureşti, ca bursier Relink al 
NEC; 

• Atelierul filosofic de la Strasbourg organizat de Consiliul Europei în cadrul Campaniei „Link Diversity”, Pactul 
de Stabilitate pentru Balcani; 

• organizarea seminarului interdisciplinar Relink: „Spaţiul cotidian şi provocarea lumii postmoderne”, la UBB 
Cluj-Napoca, şapte sesiuni; 

 
2001 

• organizarea şi participarea la simpozionul interdisciplinar „Altfel de spaţii”, organizat de NEC, UBB şi ARCHES 
la Cluj, cu studiul: „Spaţiul urban: diseminat, miniaturizat, polivalent”;. 

• simpozionul naţional: „Arhivă, memorie, uitare”, organizat de New Europe College Bucureşti, cu studiul: 
„Monumentul, între opera de artă şi voinţa de putere”. 

• organizarea şi participarea la seminarul internaţional: „Despre utilitatea şi neajunsurile predării filosofiei în 
ţările postcomuniste”, organizat de Departamentul de Filosofie al UBB, ARCHES şi European University 
Association. 

• Universitatea europeană de vară: „La responsabilité. Droit, morale, sociéte et politique”, organizată de 
Universitatea Charles-de-Gaulle Lille 3, Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa şi AUF, cu conferinţa: „La 
responsabilité au quotidien”. 

• Întîlnirile Europene de la Cluj cu tema: „Cetăţenie şi urbanism”, organizate de Centrul Cultural Francez Cluj, 
cu intervenţia: „Geografii publice şi ideologii private”. 

• seminarul naţional „Suburbanităţi/Suburbanizări” organizat în cadrul Zilelor Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, cu 
studiul: „Sferă publică şi modernitate neîmplinită”. 

• colocviul internaţional „Le discours monstrueux : autour des travaux de Jacques Derrida”, organizat de 
Maison des Sciences de l’Homme şi Goethe Institut, Sofia, cu conferinţa : „D’un ton balkanique adopté 
désormais en philosophie. Les avatars de la déconstruction à l’Est”. 

 
2002 

• seminarul internaţional: „Michel Foucault – le courage de la vérité”, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi. 

• colocviul internaţional: „Foucault-Deleuze: un dialog filosofic”, organizat de Centrul Cultural Francez Iaşi şi 
Centrul Michel Foucault Paris, cu conferinţa: „L’immanence d’une vie: Foucault-Deleuze, aller-retour”;  

• colocviul internaţional: „Teritoriul: scrieri şi descrieri”, organizat de Universitatea din Iaşi şi New Europe 
College Bucureşti, cu conferinţa: „În chip trecător locuieşte omul… pentru o geofilosofie”; 

• colocviul internaţional: „Les arts de la ville et leur médiation”, organizat de Universitatea din Metz (Franţa), 
cu conferinţa: „Le regard des pas, le toucher des yeux. Etude de cas sur la ville de Cluj”. 

• Universitatea Europeană de Vară „Droits de l’homme et civilisations”, în cadrul OFFRES, Dubrovnik (Croaţia), 
cu conferinţa: „Droit de vivre et stratégies biopolitiques”. 

• colocviul internaţional: „Synthetic Light. O abordare critică a fenomenului publicitar”, Cluj, cu intervenţia: 
„Imagine şi mediere socială”. 

 
2003 

• colocviul interdisciplinar: „Artă, tehnologie şi spaţiu public”, Cluj, cu conferinţa: “Despre spaţiul public, doar 
de bine”. 
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• organizarea seminarului exterior al Colegiului Internaţional de Filosofie, Paris: „Que fait-on et que peut-on 
faire de Marx aujourd’hui?”, la Departamentul de Filosofie al Universităţii din Cluj. 

• organizare şi  seminarul internaţional „Viaţă, putere şi suveranitate”, UBB Cluj-OFFRES. 

• Universitatea Europeană de Vară „Pouvoir et Vie”, OFFRES, organizată de Universitatea din Nice (Franţa), 
cu conferinţa: „Pouvoirs et vies : biopolitique et souveraineté dans le monde moderne”. 

• Ziua Flosofiei la UNESCO Paris, cu conferinţa : „La philosophie et les problèmes du présent : questions de 
minorité, questions de précarité”. 

 
2004 

• organizarea simpozionului internaţional: „Politicile vieţii. Abordări transversale ale precarităţii” (sub egida 
New Europe College), Cluj; intervenţie cu titlul: „Premise pentru o teorie filosofică a precarităţii”. 

• Universitatea Europeană de Vară „L’action”, OFFRES, organizată de Universitatea din Praga. 

• organizarea simpozionului interdisciplinar: „Foucault – după 20 de ani” (sub egida New Europe College şi UBB), 
Cluj; intervenţie cu titlul: „Modernitate, minoritate, precaritate”. 

 
2005 

• conferinţa internaţională „Confidenţialitatea datelor medicale”, organizată de EPOS-Health Consult şi 
Ministerul Sănătăţii, Bucureşti, cu conferinţa: „Intimitate, secret, confidenţialitate” ; moderator al 
atelierului : „Puterea medicului, neputinţa medicinii”. 

• Universitatea Europeană de Vară „Langues et languages. Compréhension, argumentation, traduction”, în 
cadrul reţelei OFFRES, organizată de ENS Paris. Organizator atelier „Enjeux de la traduction philosophique”. 

• organizarea colocviului internaţional „Jacques Derrida. Déconstruction de la politique”, organizat de 
ARCHES şi NEC Bucureşti. Participare cu conferinţa: „L’intraduisible politique. Déconstruction, auto-
immunité, précarité”; 

• colocviul internaţional „La nouvelle Europe et l’identité frontalière”, organizat de Iniţiativa Filosofică pentru 
Europa de Est din Polonia, la Bialowieza, cu conferinţa: „Au-delà de la souveraineté. Quelle démocratie pour 
l’Europe à venir”; 

• colocviul internaţional „L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari”, organizat de Universitatea din 
Poitiers, Franţa, cu intervenţia: „Territoires du capitalisme”; 

 
2006 

• conferinţă la Institutul de Ştiinţe Umane (IWM) din Viena (Austria) cu tema: „De la suveranitate la 
precaritate: condiţia vieţii cotidiene post-comuniste”; 

• colocviul internaţional „Maurice Blanchot”, la Universitatea din Bucureşti, cu intervenţia: ‚Expériences de la 
négativité : Blanchot, Bataille, Foucault”; 

• director al Universităţii Europene de Vară „L’Europe à venir : sécularisation, justice, démocratie”, organizată 
de reţeaua OFFRES, asociaţia ARCHES şi UBB Cluj. 

 
2007 

• colocviul internaţional „Guy Debord”, organizat de Parlamentul Filosofilor la Strasbourg, cu conferinţa: „La 
société postcommuniste: triomphe ou échec du spectaculaire intégré?” 

• seminarul internaţional „Justice et histoire”, organizat de Universitatea din Belgrad şi reţeaua OFFRES; 
 
2008  

• colocviul internaţional „Normes, valeurs et rationalité”, organizat de Universitatea din Skopje (Macedonia) 
şi reţeaua OFFRES; intervenţie cu conferinţa: „Securité humaine et droits de l’homme”; 

• Universitatea europeană de vară a reţelei OFFRES „Usages de la norme: savoirs, politique, société”, Saranda 
(Albania), cu conferinţa: „La ville précaire: sur la condition dystopique de l’espace urbain postcommuniste”; 

• organizarea şi participarea la atelierul franco-român „Habiter en passant: la ville contemporaine au défi de 
l’habitation et de la migration”, organizat de asociaţia ARCHES la Bucureşti, cu conferinţa „Habiter sur 
trajectoire” (cu Augustin Ioan); 

 
2009  

• conferinţa internaţională „L’édition en sciences humaines dans l’Europe élargie”, organizată de EHESS  Paris; 

• dezbaterea „Urbanology – Crash courses on a science in crisis”, organizată de Muzeul naţional de artă 
contemporană (MNAC) şi Ambasada Olandei la Bucureşti; 

• intervenţie ştiinţifică la dezbaterea despre libertatea presei organizată de Centrul cultural francez din Cluj 
şi UBB; 
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• Zilele Arhitecturii „ArhitectuRO” de la Cluj, cu conferinţa „Experimentul în arhitectura românească”; 

• Universitatea europeană de vară „Nouvelles figures de l’Etat: violences, droit et société” a reţelei OFFRES la 
Toulouse; coordonarea atelierului de metodologia cercetării; 

• mistiune ştiinţifică la Universitatea din Cape Town, în cadrul proiectului de cercetare bilaterală „Retorica 
justiţiei în România postcomunistă şi Africa de Sud postapartheid”; 

• colocviul internaţional „Penser les espaces intermédiaires en Europe”, ENS Lyon, cu conferinţa: „De 
l’intermédiaire dans la philosophie de l’espace”; 

• colocviul internaţional „L’intellectuel public en Europe, 1989-2009”, organizat de ICR Paris, cu intervenţia: 
„Sur quoi fonder une base intellectuelle pour l’Europe de demain ? Approche critique d’une question”; 

 
2010 

• Universitatea europeană de vară a reţelei OFFRES “Espace public, philosophie et culture scientifique : les 
enjeux pour la démocratie”, Belgrad cu conferinţa „Espace public: dissensus et indétermination 
démocratique” (cu Emilian Cioc); 

• Colocviul internațional „Architectura memoriei și spațiul public”, UAUIM București, cu conferința « Les 
architectures de la mémoire : monument, espace public, dystopie » ; 

 
2011 

• Colocviul internațional „Territoires et mobilités: crise, conflit et médiation”, UBB Cluj, în cadrul proiectului 
european Erasmus Mundus MITRA, coordonare masă rotundă „Crise, conflit et société civile”. 

• Reuniunea de înalt nivel UNESCO „L’enseignement de la philosophie en Europe et en Amérique du Nord”, 
Milan ; intervenția: « L’enseignement de la philosophie à l’épreuve du postcommunisme »; 

• Conferința „Identitatea urbană: ficțiune sau valoare?”, UAUIM București 

• Conferința „Despre identitatea orașelor românești contemporane”, organizată de ICR la Freie Universität 
Berlin 

• Simpozionul „Post-Societies and Justice: Transition, Legitimacy and Secularism”, organizat de University of 
Cape Town; intervenția: „Challenges of Authority and Political Legitimacy in the Postcommunist Societies” 

• Organizare și participare la seminarul interdisciplinar „Politică şi politici urbane: definirea identităţii oraşelor 
româneşti contemporane” în cadrul proiectului de cercetare „Identitatea oraşului românesc contemporan” 
(PCE-Idei 780/2008 – CNCSIS) 

• Conferința „Identitatea orașelor”, în cadrul Zilelor Arhitecturii „Speaking Architecture”, organizat de 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Ordinul Arhitecților din România  

 
 
2020 

• Participare la colocviul internațional bilingv (EN-FR) „Les systèmes politiques africains face à la mondialisation”; 
online, (UBB-UVT-UB) cu conferința „Le pharmakon de la Terre: du devenir africain de la planète” 

 
2021 

• Conferința „Viața după algoritmi. Ce este rațiunea digitală?”, online, în cadrul Institutului StarUBB 

• Conferința „La ce bun filosofia în vremuri digitale?”, online, în cadrul Săptămânii Porților Deschise, 
Departamentul de Filosofie al UBB 

• Conferința „Romania during the Coronavirus pandemic”, în cadrul seriei „Pseudoscience, Fake News and 
How to Fight Back”, online, Oxford Brookes University 

 
2022 

• Mar 2022: Conferința „Punți între culturi, Africa mea și Europa”, Muzeul Național de Artă al României 

• Aprilie 2022: Masa rotundă internațională „Dezinformare și pseudo-știință”, organizată de UBB și Brookes 
Oxford University. Intervenție cu tema: „Noua dezordine informațională” 

• Mai 2022: Organizarea Colocviului național „Heterotopii, utopii, distopii. Moștenirea lui Foucault”, organizat 
de CFA-UBB și Institutul Francez; conferința finală  
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ANEXA 2: ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE EXPERTIZĂ ÎN CADRUL AUF (2003-2011) 
  

• 2003: participare la reuniunea internațională a AUF: „L’Etat de droit saisi par la philosophie”, Dakar 
(Senegal), cu conferința: „Droits de l’homme et stratégies biopolitiques”. 

• 2004: participare la reuniunea internațională a AUF: „Droit et non-droit”, Tunis (Tunisia), cu conferința: „Les 
limites précaires du droit”. 

• 2005: organizarea conferinței regionale « Enjeux de l’état de droit dans les pays de l’Europe Centrale et 
Orientale » a rețelei AUF « L’état de droit saisi par la philosophie » (Cluj). Participare cu conferința : „A-t-on 
coupé la tête du roi? Les trois régimes de la souveraineté”. 

• 2006: participare la videoconferința Nuit de la philosophie, organizată de Universitatea Québec din 
Montreal și AUF; 

• 2006: participare, din partea AUF, la al doilea Forum Mondial al drepturilor omului de la Nantes; organizarea 
și moderarea mesei rotunde cu tema „Inégalités et droits de l’homme” ; 

• 2006: organizarea seminarului regional al doctoranzilor francofoni și a reuniunii responsabililor de studii 
francofone din Europa Centrală și Orientală, organizator principal AUF, la Cluj; 

• 2007: participarea la atelierul științific „Sécurité humaine et responsabilité de protéger”, organizat de 
Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Cairo, Egipt (aprilie și septembrie); 

• 2007: participarea la reuniunile atelierului științific „Les enjeux de la recherche francophone” organizat de 
Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Dakar, Senegal și Cluj; 

• 2007: misiune internațională exploratorie AUF în Iran (universități din Teheran și Ispahan); conferință cu 
tema „Suveranitate și precaritate în țările postcomuniste” la Institutul de Filosofie din Teheran; 

• 2008: organizarea și participarea la reuniunile atelierului științific „Enjeux de la formation francophone” 
organizat de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Cluj și Sibiu; 

• 2008: participarea ca reprezentant al rectorului AUF la reuniunea rețelelor instituționale ale OIF, București; 

• 2008: misiune internațională de expertiză ca observator din partea AUF la Universitatea din Pretoria (Africa 
de Sud), cu ocazia Procesului fictiv al drepturilor omului (ediția a 17-a); 

• 2008: organizarea și participarea la atelierul de reflecție „Géopolitique de la francophonie), organizat de 
Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Iași; 

• 2008: organizarea și participarea la reuniunea științifică a reprezentanților regionali francofoni a 
universităților din Oceanul Indian, organizată de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et 
démocratie” al AUF la Antananarivo (Madagascar); 

• 2009: organizarea și coordonarea reuniunilor atelierului științific „Méthodologie de la recherche en 
philosophie politique et juridique” organizate de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et 
démocratie” al AUF la Paris și Cluj; 

• 2009: organizarea și coordonarea reuniunilor atelierului științific „Les enjeux de la recherche 
pluridisciplinaire et ses méthodes d’évaluation” organizate de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit 
et démocratie” al AUF la Paris și Cluj; 

• 2009: organizarea și coordonarea reuniunilor colectivului științific „Figures de l’Etat et institutionnalisation 
du pouvoir”, Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Cluj (și Dakar; 

• 2010: organizarea și coordonarea reuniunilor atelierului științific „Existe-t-il une communauté 
francophone?” organizate de Programul tematic „Etat de droit, démocratie et société” al AUF la Paris și 
Cluj; 

• 2010: organizarea și coordonarea reuniunilor atelierului științific „Droit, politique et religion” organizate de 
Programul tematic „Etat de droit, démocratie et société” al AUF la Cluj  și Cluj. 

• 2010: participarea ca expert AUF la proiectul de creare a unui master interdisciplinar regional în regiunea 
Oceanului Indian, Antananarivo (Madagascar). 
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