Participări la manifestări științifice
Perioada 2012 - 2016

Prof. univ. dr. Veress Carol
În străinătate:
• 26-28 mai 2016 ‒ Az idegen nézőpontja (Punctul de vedere al străinului) ‒ Conferința
internațională cu tema „Nyelv, közösség, végesség, identitás”, organizată de MTA, ELTE Departamentul de Filosofie și Grupul de Cercetări Hermeneutice, Budapesta.
• 15-16 mai 2015 ‒ A kérdezés mint erőszak (Interogarea ca violență) ‒ Conferința cu tema
„Note de subsol la Platon. (14.) Agresiunea”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra
de Filosofie a Univ. din Szeged, Filiala Academiei Maghiare de Ştiințe, Szeged, Ungaria.
• 15-16 mai 2014 ‒ A bizalom közege (Mediul încrederii) ‒ Conferința cu tema „Note de subsol la
Platon. (13.) Încrederea”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Univ.
din Szeged, Filiala Academiei Maghiare de Ştiințe, Szeged, Ungaria.
• 14-15 noiembrie 2013 ‒ Az önformálás (inter)kultúrája ((Inter)cultura formării de sine) ‒
Conferința cu tema „Teorie și praxis. Dimensiunile filosofice și etice ale formării de sine”, organizată la
Institutul de Învățământ Superior „Eszterházy Károly”, Eger, Ungaria.
• 17-18 mai 2012 ‒ A Másik szólítása (Chemarea Celuilat) ‒ Conferința cu tema „Note de subsol
la Platon. (11.) Dragostea”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a
Univ. din Szeged, Filiala Academiei Maghiare de Ştiințe, Szeged, Ungaria.
În țară:
a) internaționale
• 25-28 aprilie 2016 ‒ Despre posibila funcție terapeutică a hermeneuticii filosofice ‒ Conferința
internațională „Diaspora și prietenii săi”, organizată de MENCS, UEFISCIDI, UVT, Timișoara.
• 6-7 noiembrie 2015 ‒ Egyedül az ember... (Numai omul...) ‒ Conferința interdisciplinară și
internațională cu tema Singularitate și întâmplare. Dialog interdisciplinar 4., organizată de
Societatea Bolyai‒UBB, Cluj.
• 6-7 noiembrie 2015 ‒ Az applikáció mint jogképzés. (Aplicarea ca formare juridică) ‒
Conferința internațională „Ziua Științei Maghiare în Transilvania”, Întâlnirea Clujeană a specialiștilor
în filosofia dreptului, organizată de Societatea Muzeului Ardelean, Sapientia‒EMTE, Cluj.
• 27-28 martie 2015 ‒ Alapkutatás és interdiszciplinaritás a kolozsvári Filozófiai Doktori
Iskolában. (Cercetări fundamentale și interdisciplinaritatea în Școala Doctorală de Filosofie Clujeană)
‒ Puncte de tangență. Conferința comună a doctoranzilor din Ungaria și România organizată de
DOSZ, RODOSZ, Școala Doctorală de Filosofie UBB, EMFT. Cluj.
• 7-8 noiembrie 2014 ‒ Az ismétlés ritmusa (Ritmul repetiției) ‒ Conferința interdisciplinară și
internațională cu tema Ritm și repetiție. Dialog interdisciplinar 3., organizată de Societatea
Bolyai‒UBB, Cluj.
• 9 iunie 2014 ‒ Az intézmény mint közép (În mijlocul instituției) ‒ Conferința internațională cu
tema Instituție, revoltă, etos. Despre puterea birocratică. IV. Kolozsvári Alkalmazott Etikai
Konferencia (Conference of Applied Ethics Cluj), organizată la UBB, Departamentul de Filosofie în
limba maghiară, Cluj.
• 18-19 octombrie 2013 ‒ A játék mint átváltozás (Jocul ca metamorfoză) ‒ Conferința
interdisciplinară și internațională cu tema Jocul și știința. Dialog interdisciplinar 2., organizată de
Societatea Bolyai‒UBB, Cluj.
• 8 iunie 2013 ‒ A saját életemet élni... (A trăi propria mea viață...) ‒ Conferința internațională
cu tema Îngrijirea vieții și libertatea omului. Respectul față de viață, valorile vieții, politici de viață. III.
Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia (Conference of Applied Ethics Cluj), organizată la UBB,
Departamentul de Filosofie în limba maghiară, Cluj.
• 27 octombrie 2012 ‒ A valamit mondó hang (Sunet și vorbire) ‒ Conferința internațională de
deschidere a anului universitar, cu tema „Concept şi/sau imagine IV. Sunet, voce, melodie” organizată

la UBB, Departamentul de Filosofie în limba maghiară, Societatea Filosofică Maghiară din
Transilvania, Cluj.
• 19 mai 2012 ‒ A megértő kommunikáció kultúrája (Cultura comunicării comprehensive) ‒
Conferința internațională cu tema Comunicarea ca spațiul nostru vital. Problemele comunicării sociale
și mediatice. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia (Conference of Applied Ethics Cluj),
Departamentul de Filosofie–linia maghiară, UBB, Cluj.
• 4-5 mai 2012 ‒ A tudománykommunikáció lehetőségei (Posibilitățile comunicării științifice) ‒
Conferința internațională cu tema Schimbarea de paradigme și comunicarea. Dialog interdisciplinar
1., organizată de Societatea Bolyai‒UBB, Cluj.
b) instituționale
• 20 aprilie 2016 ‒ A magunkrapillantás követelménye (Cerința reflectării de sine) ‒ Conferința
cu ocazia Zilelor academice ‒ Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania, Cluj.
• 22 noiembrie 2014 ‒ A hermeneutikai beállítódás szükségessége és lehetőségei a mai magyar
filozófiai kultúrában (Necesitatea și posibilitățile atitudinii hermeneutice în cultura filosofică
maghiară contemporană) ‒ Conferința internațională „Ziua Științei Maghiare în Transilvania”, secția
de Filosofie. Fundația Pro Philosophia, Societatea Muzeului Ardelean, DFM -, CFA - UBB, Cluj.
• 11. aprilie 2014 ‒ A cselekvés értelme (Sensul acțiunii) ‒ Un filosof clujean eminent. 90 de ani
de la nașterea lui Tordai Zádor. Zile academice ‒ Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania,
Cluj.
• 23. octombrie 2013 ‒ A nyelv csendje (Liniștea limbii) ‒ Ziua Științei Maghiare în Transilvania,
secția de Filosofie, Societatea Muzeului Ardelean, Cluj.

