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1989-től folyamatosan oktat huszadik éve
 1989-1992 között az ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszék keretében
vezetett szemináriumokat a “Bevezetés a jogelméletbe” és az “Állam- és
Jogelmélet” című tárgyak oktatása, továbbá speciális kollégium tartása. A
kisebbségi jogok tárgyköréből.
 1992-től a Politológia Tanszéken oktat folyamatosan
 Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába (előadás)
 Demokrácia és önrendelkezés (előadás)
 Külpolitikai elemzések módszertana (kutatószeminárium)
 Politikatudományi Doktori Iskola oktatója
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A Babes-Bólyai Tudományegyetem (Kolozsvár) és a University American
College Skopje vendégtanára (román és angol, Szkopjéban eseti
meghívásra)

Kormányszakértőként 1989 és 1993 között részt vett a magyarországi
kisebbségi törvény előkészítésében és több, a kisebbségek jogairól szóló
nemzetközi dokumentum kodifikációs munkájában az ENSZ-ben és az Európa
Tanácsban.
1992 és 1998 között különleges megbízottként (Special Rapporteur) az ENSZ
Közgyűlésének, valamint Emberi Jogok Bizottságának készített évente egy-egy
összefoglaló jelentést az emberi jogok helyzetéről Szudánban.
1998 márciusában az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Magyar Kormány
javaslatára megválasztotta a Tanács kisebbségvédelmi keretegyezményét
felügyelő tanácsadó testületébe, amelyben az egyik alelnöki funkciót is ellátta
2004-ig.
2004 áprilisában az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága - a magyar kormány
jelöltjeként - megválasztotta Az Emberi Jogok Előmozdítása és Védelme
Albizottság tagjának, négy éves mandátummal.






Országos és nemzetközi szakmai testületekben folytatott tevékenység:
Magyar Politikatudományi Társaság tagja (elnökségi tag 1997-1999)
Magyar Külügyi Társaság tagja (elnökségi tag 1992-1993)
International Journal on Minority and Group Rights (kiadja a Kluwer Law
International). Szerkesztõbizottsági tag.
Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem - vendégtanár (2004-től)

