ÖNÉLETRAJZ

1956. április 9-én születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaimat 1974-80 között a
Leningrádi Állami Egyetemen végeztem, történelem-régészet szakon. 1978-79-ben a berlini
Humboldt Egyetem részképzős hallgatója voltam. Diplomamunkámat 1980-ban "Csere és
kereskedelem a régészeti adatok alapján" címmel védtem. 1980. szeptember 1-től az ELTE
BTK történelem módszertani csoportjánál voltam gyakornok, 1983-tól MTA TMB
tudományos továbbképzési ösztöndíjas voltam. 1986-tól az ELTE BTK Új- és Jelenkori
Egyetemes Történeti Tanszékén dolgoztam tanársegédként, 2001. szeptember 1-től
adjunktusként, 2006. augusztus 1. óta docensként. 2014. július 1-től 2019. június 30-ig
tanszékvezető voltam. 1996. és 2001. között a Károlyi Gáspár Egyetemen 19. és 20. századi
egyetemes történeti órákat adtam megbízott előadóként. 2002-től máig a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd a Corvinus Egyetemen és 2005-től 2011-ig a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tartottam órákat. 2014-ben a Bécsi Egyetemen, 2017ben a Kairói Egyetemen tartottam órákat, utóbbin az Erasmus + pályázati program keretében.
OTDK zsűritag, 2013-tól zsűri elnök vagyok.
1993-ban doktoráltam az ELTE-n, PhD fokozatot 2001-ben szereztem. 2009-ben ugyanott
habilitáltam. 1985-ben 3 hónapig a hamburgi Tengerentúli Intézetben dolgoztam a Friedrich
Ebert Alapítvány ösztöndíjasaként. 1988-ban fél évet Brightonban a Sussex-i Egyetemen
töltöttem a Leverhulme Trust ösztöndíjasaként, az ottani Fejlődő Országok Intézetében. 1989ben a Gödöllőn megrendezett III. Nemzetközi Afrikanisztikai Konferencia egyik szervezője
és főtitkára voltam. 1986-ban 3 hetet Etiópiában, 1990-ben és 1994-ben egy-egy hónapot a
Dél-Afrikai Köztársaságban töltöttem, konferenciákon és szakmai programokon. 1990-ben
kezdeményezésemre jött létre a Magyarországi Dél-Afrika Egyesület, amelynek megalakulása
óta főtitkára vagyok. 1998-ban a Magyar Afrika Társulat alelnökének választottak. Tagja
vagyok a Magyar ENSZ Társaságnak és több más szakmai szervezetnek. 2006. februárjában
az Orosz nyelv és kultúra magyarországi ápolásáért létrehozott alapítvány titkárává
választottak. 2007-től az Afrika Tanulmányok folyóirat főszerkesztője vagyok.
2006-ban Iroko-díjat kaptam a Magyarországon tanuló afrikai diákok és a Magyarországon
élő afrikaiak szervezetétől. 2015-ben a magyar-orosz tudományos és kulturális kapcsolatok
fejlesztéséért a Nagy Honvédő Háború 70 évfordulója alkalmából orosz állami kitűntetést
kaptam.
Oroszul, angolul és németül beszélek, e nyelvekből felsőfokú államvizsgám van. Oroszul és
németül szinkron tolmácsi, angol nyelvből konszekutív tolmácsi gyakorlattal rendelkezem.
Számítógépes ismereteimet több tanfolyamon palléroztam. Alapfokú latin, spanyol, francia és
szlovák nyelvismerettel bírok. Hobbim a sakk, az asztalitenisz, az autóvezetés, az utazás.
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