
Albert-Lőrincz Enikő: pszichológus – 1953, Gyergyószentmiklós. Egye-
temi tanár, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Szociológia és Szo-
ciális Munka Intézet, Szociális Munka Szak oktatója. Kutatási területei: 
egészségmagatartás, iskolai és társadalmi beilleszkedési problémák, drogfo-
gyasztás megelőzése, csoportokkal való munka módszertani kérdései.

Bakk Miklós: politológus, egyetemi docens – 1952, Székelyhíd (Bihar 
megye). Temesváron szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig rend-
szerelemzőként dolgozott, 1991-től 1999-ig A Hét szerkesztője, 1999 őszé-
től a Krónika főmunkatársa, majd főszerkesztője, 2001-től a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Politika- és Közigazgatás tu do-
mányi Karának oktatója, 2004 és 2011 között a Politikatudományi Tanszék 
magyar tagozatának vezetője. Tagja volt a Provincia szerkesztőbizottságá-
nak (2000–2002), tagja a European and Regional Studies – Acta 
Universitatis Sapientiae szerkesztőbizottságának és a Magyar Kisebbség 
szerkesztőségének. Tanulmányai magyar, román és német folyóiratokban 
jelentek meg, fontosabb kötetei: Választási rendszerek, Presa Universitară 
Clujeană, 2007; Politikai közösség és identitás, Komp-Press, Kvár, 2008; 
Politicile regionale în România, Editura Polirom, Iaşi, 2011 (Benedek Jó-
zseffel közösen szerkesztett kötet).

Bartha Zsuzsanna: szociológus – 1990, Marosvásárhely. Tanulmányait 
a BBTE Szociológia és Szociális Munkás Képző Intézetnek a Szociológia 
szakán végezte 2012-ben, majd ugyanitt magiszteri fokozatot is szerzett, 
2014-ben. Disszertációja témája: Az iskolaválasztás motivációs hátterének 
vizsgálata Erdélyben. Kutatási területe: kisebbségi oktatás, vidékfejlesztés, 
turizmusfejlesztés.

Dániel Botond: szociológus – 1983, Gyergyószentmiklós. Óraadó tanár 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka 
Intézetében. Doktori tézisét a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyete-
men magyar nyelven végzett szociális munkások munkaerő-piaci elhelyez-
kedéséről, szakmai életpályájáról írta. Kutatási területei: fiatal diplomások 
munkaerőpiacon való elhelyezkedése, karrierútjai; szociális munkások élet-
pályája; nonprofit hátterű szociális szervezetek vizsgálata.
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Gáll Erika: egyetemi hallgató – 1991, Kézdivásárhely. Magiszteri tanul-
mányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Magyar nyelv és irodalom szakán végzi. 2013-tól a Sapientia EMTE Termé-
szettudományi és Művészeti Karának Nemzetközi kapcsolatok és európai 
tanulmányok szakos hallgatója.

Keszeg Jenő: egyetemi hallgató – 1989, Maroskeresztúr. Magiszteri ta-
nulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Ka-
rának Judaisztika szakán végzi. 2013-tól a Sapientia EMTE Természettudo-
mányi és Művészeti Karának Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmá-
nyok szakos hallgatója.

Kovács Zsuzsanna: politológus – 1986, Kolozsvár. A Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Politológia, illetve Európai Tanulmányok, Nemzetközi 
Kapcsolatok szakán végezte egyetemi tanulmányait. Ezt követően ugyanitt 
mesteri tanulmányokat végzett Politikai kommunikáció és marketing sza-
kon. Kutatási területe: nemzeti identitás, etnikai sztereotípiák, a nemzeti 
identitás kulturális és szimbolikus elemei.

Márton János: oktatáskutató, politológus – 1980, Gyergyószentmiklós. 
Tanulmányait a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomá-
nyi Karának politikatudományok szakán végezte 2003-ban, majd 2005-ben 
ugyanitt magiszteri fokozatot szerzett a Politikai képviselet és a kormányzás 
minősége az etnikailag megosztott társadalmakban című magiszteri prog-
ram keretében. Kutatási területei: romániai magyar oktatás, korábban az 
RMDSZ közpolitikai sikeressége.

Miskolczy Ambrus: történész, egyetemi tanár – 1947, Marosvásárhely. 
Munkahely: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék. Kutatási területe: a 
soknemzetiségű együttélés a Duna-tájon, a modern nemzeti mitológiák és a 
magyar demokratikus politikai kultúra. Több mint harminc könyve jelent 
meg, többek között Bartókról, Kazinczyról, Kossuthról, valamint 
Caragialéról, Sebastianról, Cioranról, Budai-Deleanuról.

Papp Z. Attila: szociológus, oktatáskutató – 1969, Gyergyószentmiklós. 
1996-ban végzett a Temesvári Nyugati Egyetem szociológia szakán, 2006-
ban pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen társadalomtudományi 
doktori címet szerzett. Kutatási területei egyrészt a romániai magyarok kü-
lönböző intézményesülési formáinak vizsgálata (pl. nyilvánosság, oktatás, 
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felnőttképzés), másrészt a Kárpát-medencei, illetve azon kívül is élő magyar 
közösségek oktatási rendszerének, szerveződéseinek, valamint ezek társa-
dalmi beágyazottságának vizsgálata. A REGIO folyóirat főszerkesztője, je-
lenleg a budapesti székhelyű MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa és igazgatója.


