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I. Doktori tanulmányok

1. Ph.d.

	1997-2003 doktori tanulmányok a Pécsi Tudományegyetem „A modernitás alakulástörténete” elnevezésű irodalomtudományi doktori programjának (IRD) keretében
	kutatási terület és a dolgozat címe: önéletrajzi műfajok, irodalmi modernség;  
	a disszertáció címe: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó - műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján
	a diploma minősítése: summa cum laude
	a diploma száma: 46/2004/Ph.D.


2. M.a.

	1996 november-1997 október: DEA (M.A.) tanulmányok Párizsban az Université Paris VIII Francia Irodalom Tanszékének „Texte, Imaginaire, Société” Henri Meschonnic által irányított doktori programjában, a Francia Kormány ösztöndíjasaként 

a diplomadolgozat címe: „Les jeux de la théorie, la théorie des jeux”
	a diplomadolgozat minősítése: jeles 
	az oklevél száma: PARVIII 374828


II. Felsőfokú tanulmányok

	1990-1996, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 

szakok: magyar irodalom, nyelvészet (A) és filozófia (B) 
a diplomadolgozat címe: „Teória és versengés” 
a diplomadolgozat tárgya: irodalomtudomány (játékelmélet)
	az oklevél minősítése: kiváló (4,9)
	az oklevél száma: 132/96


III. Nyelvtudás

	Francia felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga (sorszám: HFr-495/1997)
	Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga a JPTE BTK Lektorátusán


IV. Kutatói és Oktatói tevékenység
	
	2009 szeptember 1-től tudományos munkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelméleti Osztályán 
	1996 szeptember 1-től tanársegéd, majd 2004 júliusától egyetemi adjunktus a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén. 2009 szeptember 1-től részmunkaidős egyetemi adjunktus. Oktatott tárgyak: modern magyar és világirodalom történet, önéletrajzi műfajok történte és elmélete (naplók, levelezések, memoárok, önéletrajzok), irodalomelmélet, francia irodalomelméleti irányzatok, poétika, retorika, szövegelemzés, narratológia, idegen nyelvű szakszöveg olvasás, írásgyakorlatok (tudományos szövegek műfajai), interpretációs gyakorlatok


V. Egyéb tudományos tevékenység

	2009 január óta az MTA Pécsi Munkabizottság Irodalomelméleti Alosztályának titkára 
	2008 óta a L’Harmattan Kiadó „Szöveg és emlékezet” sorozatának társszerkesztője
	2002 óta alapító tagként részt vesz a Pécsi Egyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén alakult Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban Mekis János vezette kutatócsoportnak. A kutatócsoport 2002-től 3 éven át OTKA támogatásban részesült. A kutatócsoportban folytatott munka keretében tudományos rendezvények (konferenciák, workshopok) szervezése, kiadványok készítése, valamint a oktatási tevékenység folyik jelenleg is.
	1997 októberétől tagja a PTE BTK kutatóiból és doktorandusaiból Thomka Beáta vezetésével szervezett „Narrativitás a kultúrában” nevű kutató csoport munkájában.


VI. Pályadíjak, ösztöndíjak, tudományos díjak 


	2010 : Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (3 hónap), Franciaország, Párizs, Sorbonne Nouvelle Paris III, Centre d'Études et de Recherches Comparatistes (CERC)
	2006 : Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (3 hónap), Franciaország, Párizs, ENS-CNRS, „Genèse et autobiographie” kutatócsoport
	2000-2003 : Francia Kormány ösztöndíj (14 hónap), Franciaország, Párizs, EHESS „Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures” program

2000 : Magyar Állami Eötvös ösztöndíj (4 hónap), Franciaország, Párizs, EHESS, „Fonctions Imaginaires et Sociales des Arts et des Littératures” program
1996 -1997 : Francia Kormány ösztöndíj (12 hónap), Franciaország, Párizs, Université Paris VIII, Francia irodalom Tanszék, „Texte, Société, Imaginaire” DEA program


