Grupul de Analiză și Critică Filosofică (GACF) ‒
Filozófiai Analízis és Kritika Kutatócsoport (FAKK) ‒
Research Group in Philosophical Analysis and Critics (RGPHAC)
GACF cuprinde cercetarea științifică din cadrul Departamentului de Filosofie în limba maghiară,
axate pe două arii principale de cercetare: a) Cercetări în domeniul filosofiei politice și sociale (studii
multiculturale, teorie critică); b) Cercetări în domeniul hermeneuticii și a filosofiilor aplicate: etici
aplicate, studii vizuale, studii de logică și epistemologie, hermeneutica culturii și comunicării.
Aceaste arii de cercetare sunt corelate cu conținutul didactic al masteratului Teorie critică şi studii
multiculturale, urmărind explicarea filosofică şi interdisciplinară a fenomenelor centrale ale
societăților contemporane și dezvăluirea posibilităților de regândire/redefinire în orizont
fenomenologic și hermeneutic a aspectelor teoretice și practic-aplicative ale multi- și
interculturalității în corelație cu raporturile între comunicarea eficientă și comunicarea
comprehensivă.
Responsabil: lect. dr. Szigeti Attila
Membrii: prof. dr. Egyed Péter, prof. dr. Veress Carol, conf. dr. Demeter Márton Attila, conf. dr.
Ungvári Zrínyi Imre, lect. dr. Gregus Zoltán, lect. dr. Szigeti Attila, lect. dr. Kerekes Erzsébet, drd.
Gergely Alpár, drd. Molnár Péter.
Membrii temporari: drd. Bognár Zoltán Levente, drd. Csiki Huba, drd. Gál József, drd. Hausman
Cecília, drd. Incze Éva, dr. Kányádi Irén, dr. Papp Levente, dr. Péter Mónika, drd. Részeg Imola, drd.
Szabó Tamás, drd. Szakács Péter, dr. Tódor Imre, dr. Tankó Éva, drd. Túros Eszter, drd. Virginás
Péter Krisztián, dr. Zuh Deodáth
Colaboratori externi: prof. dr. Bujalos István ‒ Universitatea Debrecen; prof. dr. Fehér M. István ‒
ELTE, Budapesta; prof. dr. Horkay Hörcher Ferenc ‒ Univ. „Pázmány Péter”, Budapesta; lect. dr.
Kovács Attila ‒ Universitatea Transilvania, Brasov; conf. dr. Laczkó Sándor ‒ Universitatea Szeged;
conf. dr. Lehmann Miklós ‒ ELTE, Budapesta; cercetător dr. Mester Béla ‒ Institutul de Filosofie,
MTA, Budapesta; prof. dr. Olay Csaba ‒ ELTE, Budapesta; conf. dr. Sajó Sándor ‒ ELTE, Budapesta;
conf. dr. Ropolyi László ‒ ELTE, Budapesta; prof. dr. Ullmann Tamás ‒ ELTE, Budapesta; conf. dr.
Visky S. Béla ‒ Institutul Teologic Reformat, Cluj.
Echipe de cercetare: În cadrul GACF se formează mai multe echipe de cercetare, întrunind cadre
didactice, studenți doctoranzi și masteranzi, colaboratori externi:
• Echipa de cercetare „Concept și imagine” (prof. dr. Egyed Péter ‒ director de preiect, conf. dr. Gál
Ladislau, conf. dr. Ropolyi László ‒ ELTE, Budapesta, conf. dr. Lehmann Miklós ‒ ELTE, Budapesta,
cercetatori dr. Zuh Deodáth, dr. Kányádi Irén, drd. Részeg Imola, drd. Szakács Péter)
Proiecte:
2009 ‒ Concept și imagine 1. ‒ Problema conceptului în filosofie și științele cognitive
2010 ‒ Concept și imagine 2. ‒ Problema imaginii în filosofie, arte, științe vizuale
2011 ‒ Concept și imagine 3. ‒ Relația concept‒imagine. Perspective actuale
2012 ‒ Concept și imagine 4. ‒ Sunetul, vocea, vorbirea, muzica
• Echipa de filosofie politică (conf. dr. Demeter Márton Attila, prof. dr. Egyed Péter, prof. dr. Tódor
Imre, dr. Tankó Éva, drd. Bognár Zoltán Levente, drd. Ilyés Szilárd Zoltán, drd. Szabó Tamás, drd.
Virginás Péter Krisztián; colaborator extern: prof. dr. Horkay Hörcher Ferenc ‒ Univ. „Pázmány
Péter”, Budapesta)

• Echipa de cultură vizuală (lect. dr. Gregus Zoltán, drd. Túros Eszter, drd. Hausman Cecília)
• Echipa de hermeneutica culturii și comunicării (prof. dr. Veress Carol ‒ director de proiect, lect. dr.
Kerekes Erzsébet, dr. Lurcza Zsuzsanna; Papp Levente, dr. Péter Mónika, drd. Gergely Alpár, drd.
Incze Éva; colaboratori externi: prof. dr. Fehér M. István, prof dr. Olay Csaba ‒ ELTE, Budapesta).
Proiecte: 2009‒2016 ‒ Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată: Antinomii ale distanţării
(2008-2009); Structurile coapartenenţei (2009-2010); Experienţa finitudinii (2010-2011);
Sensurile inversiunii (2011-2012); Survenirile adevărului (2013-2014); Despre inefabilul (20152016).
• Echipa de fenomenologie și teorie critică contemporană, constituită într-o strînsă colaborare cu
specialiști din Ungaria (Asociația Maghiară de Fenomenologie) încă din anul 2009, cu scopul de a
desfășura cercetări în domeniile fenomenologiei clasice și contemporane, filosofiei
(post)structuraliste, filosofia psihanalizei, teoria critică. Echipa organizează cu regularitate
conferințe comune și scoate numere tematice de reviste filosofice.
Componența echipei:
Responsabil: lect. dr. Szigeti Attila (UBB)
Membri: prof. dr. Ullmann Tamás (Departamentul de Filosofie, ELTE, Budapesta); conf. dr. Sajó
Sándor (Departamentul de Estetică, ELTE, Budapesta); conf. dr. Ungvári Zrínyi Imre (Dep. de
Filosofie în lb. maghiară, UBB).
Postdoctoranzi: Szabó Zsigmond, Farkas Henrik (Budapesta), Kovács Barna (UBB).
Doctoranzi: Csiki Huba, Gál József, Részeg Imola Csergő Antal (UBB).
Proiecte ‒ conferințe 2012-2016:
13-14 05. 2016. ‒ Fenomén, vágy, hatalom. II. (Poszt)fenomenológiai workshop) (Fenomen,
dorinţă, putere. Al II-lea workshop de (post)fenomenologie), UBB, Cluj-Napoca.
07. 05. 2014. ‒ Értelemképződések. (Poszt)fenomenológiai workshop (Sensuri în formare.
Workshop de (post)fenomenologie), UBB, Cluj-Napoca.
29-30. 05. 2013 ‒ A fenomenológia új útjai. (Noi orientări în fenomenologie), ELTE, Budapesta.
23-24. 11. 2012. ‒ Az értelem keletkezése – értelemképződés és értelemrögzítés között. Kortárs
fenomenológiai workshop, UBB, Cluj-Napoca.
Infrastructura de cercetare: În vederea realizării cu succes a misiunii sale și cu scopul de a asigura
infrastructura de cercetare necesară, GACF susține relații de parteneriat și colaborare cu
Departamentul de Filosofie în limba maghiară (Fondul de cărți al Departamentul de Filosofie în limba
maghiară), Societatea Filosofică din Transilvania, Fundaţia Pro Philosophia (Biblioteca de filosofie
„Szegő Katalin”), Societatea Muzeului Ardelean, Societatea Bolyai, iar pentru publicarea rezultatelor
cercetării GACF colaborează cu revistele filosofice/științifice „Kellék”, „Többlet”, „Erdélyi Múzeum”,
și cu editurile „Pro Philosophia” și „Egyetemi Műhely Kiadó”.
Mai multe:
• http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/
• http://emft.ro/
• http://www.prophilosophia.ro/hu/

