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este analist geopolitic. În cartea sa cel mai recent
publicată, „Contemporary Geopolitics and Geoeconomics 2.0” (2021) precum și în
"Geopolitică și Geoeconomie Contemporană" (2020), ea discută cadrul pentru
înțelegerea geopoliticii și modul în care factorii economici intersectează politica și
stabilitatea socială.
Este Chief Operating Officer (directorul operațional) al Geopolitical Futures, fiind
responsabilă cu supravegherea tuturor departamentelor și a operațiunilor desfășurate de
companie. De asemenea, este lector de relații internaționale la Școala Națională de Studii
Politice și Administrație Publică și profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare
a României Carol I - Departamentul Regional de Studii de Management al Resurselor de
Apărare.
Înainte de a se alătura Geopolitical Futures în 2016 ca analist geopolitic senior, Dr.
Colibasanu a lucrat mai mult de 10 ani cu Stratfor, inclusiv ca partener pentru Europa și
vicepreședinte pentru marketing internațional. Lucrează îndeaproape cu autorii George
Friedman și Robert D. Kaplan și a fost consilier onorific al ministrului energiei din
România. De asemenea, este trainer în programul pentru afaceri europene la Institutul
European din România și a lucrat și a dezvoltat diverse cursuri și programe educaționale
cu Academia de Studii Economice din București.
Din 2017, Dr. Antonia Colibășanu este listată ca speaker cu experiență în domeniul
geopoliticii la Agenția Sweeney (Distinguished Scholar & Speaker on Geopolitics) și
vorbește frecvent pe teme internaționale de economie și securitate la conferințe și
evenimente din Europa. Din 2012, a lucrat în consiliul educațional al Academiei
Internaționale de Studii Avansate din Grecia, un program de vară care reunește studenți
din Eurasia și Orientul Mijlociu.
Înainte de a se alătura Stratfor în 2006, Dr. Colibasanu lucrat în cadrul Asociației World
Trade Center din București. Printre alte acreditări academice, ea deține un doctorat în
afaceri internaționale și economie la Academia de Studii Economice din București, unde
teza sa s-a axat pe analiza riscurilor de țară și procesele de luare a deciziilor de investiții
în cadrul companiilor transnaționale. De asemenea, deține o diplomă de masterat în
managementul proiectelor internaționale. Este absolventă a Facultății de Relații
Economice Internaționale de la Academia de Studii Economice din București și
a Institutului Internațional de Politică și Economie, Universitatea Georgetown.

