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Născut în 27 octombrie 1971 în oraşul Ianca (judeŃul Brăila), Mirel Bănică a absolvit
un masterat de relaŃii internaŃionale şi integrare europeană la Şcoala NaŃională de
Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (1997) şi un masterat de studii
culturale al Institut européen de l’Université de Genève (1999). Este doctor în
litere, specializarea studii politice, al UniversităŃii din Geneva (2004), cu o teză
dedicată analizei relaŃiei dintre Biserica Ortodoxă Română, stat şi societate în anii
’30. Studii postdoctorale la Universitatea Laval, Canada (bursă Pierre Nora, 20042005), cu o temă de cercetare consacrată cadrelor religioase de formare a
memoriei; la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (bursă Braudel,
Fondation de la Maison de Sciences de l’Homme, 2006) şi la Colegiul Noua Europă.
Institut de studii avansate din Bucureşti (2007-2008).
Membru al AsociaŃiei române de istorie a religiilor (din 2008), membră a European
Association for the Study of Religions, din 2002, şi a International Association for
the History of Religions, din 2005. A fost cadru didactic asociat al FacultăŃii de
Litere, Universitatea Bucureşti şi al Şcolii NaŃionale de Studii Politice şi
Administrative (2005-2006). Stagii de cercetare, colocvii şi seminarii susŃinute la
Berna, Bucureşti, Budapesta, Laval, Montreal, Paris, Iaşi, GalaŃi.

Domenii de cercetare şi publicaŃii principale: sociologia religiei, sociologia şi
studiul memoriei, istoria fascismului clerical, precum şi geopolitica factorului
religios contemporan, relaŃii internationale contemporane, studii europene
(dimensiunea cultură şi societate). A publicat Biserică, Stat, Societate în anii ’30
(Iaşi, Polirom, 2007) şi Locul celuilalt. Ortodoxia în modernitate (Bucureşti,
Paideia, 2007), precum şi, din 1998, numeroase articole cu profil sociologic şi de
istorie a ideilor în presa culturală. O parte dintre acestea au fost preluate şi de
reviste din FranŃa: La Nouvelle Alternative, Courrier International, Eurotopics.
A realizat documentarele antropologice „Locuri memoriale din România: PiaŃa
UniversităŃii, Bucureşti” (2008, în colaborare), precum şi “Călugăr de Bărăgan –
Mănăstirea Măxineni, Brăila).
In prezent, în cadrul Institutului, cercetări dedicate fenomenului pelerinajelor în
România contemporană, sociologia diferenŃei urban/rural şi practica religioasă,
prezenŃei religiei în mediul virtual (Internet).

