Grupul de Analiză și Critică Filosofică (GACF) ‒ Filozófiai Analízis és Kritika
Kutatócsoport (FAKK) ‒ Research Group in Philosophical Analysis and Critics
(RGPHAC)
GACF cuprinde ariile principale de cercetare științifică din cadrul Departamentului de Filosofie
în limba maghiară: 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. Aceste arii
de cercetare sunt corelate cu conținutul didactic al masteratului Teorie critică și studii
multiculturale, urmărind explicarea filosofică și interdisciplinară a fenomenelor centrale ale
societăților și culturilor contemporane.
Responsabil: lect. dr. Szigeti Attila
Membrii: prof. dr. Veress Carol, conf. dr. Demeter Márton Attila, conf. dr. Ungvári Zrínyi Imre,
lect. dr. Gregus Zoltán, lect. dr. Kerekes Erzsébet, lect. dr. Szigeti Attila.
Membrii temporari: drd. Bakcsi Botond, drd. Bíró Noémi, drd. Bognár Zoltán Levente, drd.
Csiki Huba, drd. Dabóczi Géza, drd. Fám Erika ,drd. Gál József ,drd. Gergely Alpár, drd. Hausman
Cecília, drd. Incze Evelin Rebeka, drd. Láng Márk, drd. Molnár Péter, drd. Részeg Imola, drd.
Szabó Tamás, drd. Túros Eszter, drd. Virginás Péter Krisztián.
Colaboratori externi: prof. dr. Fehér M. István ‒ ELTE, Budapesta; prof. dr. Horkay Hörcher
Ferenc ‒ Univ. „Pázmány Péter”, Budapesta; prof. dr. Olay Csaba ‒ ELTE, Budapesta; prof. dr.
Ullmann Tamás ‒ ELTE, Budapesta; conf. dr. Laczkó Sándor ‒ Universitatea Szeged; conf. dr.
Ropolyi László ‒ ELTE, Budapesta; conf. dr. Sajó Sándor ‒ ELTE, Budapesta; conf. dr. Visky S.
Béla ‒ Institutul Teologic Reformat, Cluj; lect. dr. Kovács Attila ‒ Universitatea Transilvania,
Brașov; cercetător dr. Mester Béla ‒ Institutul de Filosofie, MTA, Budapesta; dr. Farkas Henrik
(Budapesta), dr. Incze Éva (Sf. Gheorghe), dr. Kovács Barna (Sapientia-Tg. Mureș), dr. Lurcza
Zsuzsanna (Belgia), dr. Papp Levente (Newbury, United Kingdom), dr. Szabó Zsigmond, drd.
Ilyés Szilárd Zoltán ‒ Fundația „Pro Philosophia”.
Echipe de cercetare:
• Echipa de filosofie politică (coordonator: conf. dr. Demeter Márton Attila; membrii: drd.
Bognár Zoltán Levente, drd. Ilyés Szilárd Zoltán, drd. Szabó Tamás, drd. Bakcsi Botond, drd. Bíró
Noémi; colaboratori extern: prof. dr. Horkay Hörcher Ferenc ‒ Univ. „PázmányPéter”,
Budapesta, prof. dr. Olay Csaba ‒ ELTE, Budapesta)
• Echipa de cultură vizuală (coordonator: lect. dr. Gregus Zoltán; colaboratori: drd. Dabóczi
Géza, drd. Fám Erika, drd. Hausman Cecília, drd. Túros Eszter, drd. Virginás Péter Krisztián,
stud. Makai Edina)
Echipa de cercetare în domeniul culturii vizuale contribuie la consolidarea abordării științifice și
teoretice a fenomenului artistic în domeniul cinematografiei și artele vizuale, folosind ca
instrument de analiză teorii contemporane asupra artei, din scopul să pună in valoare rolul
educațional al cercetării în promovarea culturii vizuale, nu doar la nivel cultural, ci si la nivel
social. Teme cercetate: estetica cinematografică, fenomenologia artei, interferențe între arta
vizuală și arta socială.
• Echipa de hermeneutica culturii și comunicării (coordonator: prof. dr. Veress Carol;
colaboratori: lect. dr. Kerekes Erzsébet, drd. Bakcsi Botond, drd. Gergely Alpár, drd. Incze Evelin
Rebeka, drd. Láng Márk, drd. Molnár Péter; colaboratori externi: prof. dr. Fehér M. István, prof
dr. Olay Csaba ‒ ELTE, Budapesta, dr. Incze Éva (Sf. Gheorghe), dr. Kovács Attila ‒ Univ.
Transilvania, Brașov), dr. Lurcza Zsuzsanna (Belgia).
Echipa de cercetare în domeniul hermeneuticii culturii și comunicării contribuie la
regândirea/redefinirea într-un orizont hermeneutic și aplicativ a aspectelor teoretice și practice
ale multi- și interculturalității, în corelație cu studiul relațiilor între comunicarea eficientă și

comunicarea comprehensivă. Proiect de cercetare (2017-19): La granița între interculturalitate
și postculturalitate. (Incursiuni filosofice criticeîn tradiție și în actualitate).
• 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,
teoria critică, filosofia psihanalizei, filosofia minții și a cogniției. Echipa organizează cu
regularitate conferințe comune și scoate numere tematice de reviste filosofice.
Coordonator: lect. dr. Szigeti Attila (UBB); colaboratori: prof. dr. Ullmann Tamás
(Departamentul de Filosofie, ELTE, Budapesta); conf. dr. Sajó Sándor (Departamentul de
Estetică, ELTE, Budapesta); conf. dr. UngváriZrínyi Imre (Dep. de Filosofie în lb. maghiară, UBB);
postdoctoranzi: Farkas Henrik, Szabó Zsigmond, (Budapesta), Kovács Barna (Sapientia-Tg.
Mureș); Papp Levente (Newbury, United Kingdom), doctoranzi: Bíró Noémi, Csiki Huba, Gál
József, Részeg Imola (ELTE, Școala Doctorală de Filosofie).
Activități ‒ conferințe 2017-2018:
24-25. 11. 2017.: New Research in Phenomenology, Psychology and Psychoanalysis. Conferință
internațională organizată în colaborare cu Grupul de Cercetări Aplicate în Fenomenologie din
CFA, Societatea Română de Fenomenologie, Societatea Ungară de Fenomenologie, UBB, ClujNapoca.
06. 06. 2017.:Phenomenology and Post-phenomenology of the Body. Conferință internațională
organizată în colaborare cu Grupul de Cercetări Aplicate în Fenomenologie din CFA, UBB, ClujNapoca.
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, Fundația Pro Philosophia(Biblioteca de
filosofie „Szegő Katalin”), Societatea Muzeului Ardelean, Societatea Bolyai.
În domeniul publicării rezultatelor cercetării GACF colaborează cu revistele filosofice/științifice
„Kellék”, „Többlet”, „Erdélyi Múzeum”, și cu editurile „Pro Philosophia”, „Egyetemi Műhely
Kiadó”.
Mai multe:
• http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/
• http://emft.ro/
• http://www.prophilosophia.ro/hu/

