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Responsabil: Conf. dr. Mihaela-Cornelia Frunză 
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dr. Kerekes Erzsébet, lect. dr. Aura-Elena Schussler, lect. dr. Andrea Chiș, dr. Anton Crișan, drd. 
Liana Precup, drd. Radu Dan Simion, drd. Andreea Iulia Someșan 
 
Echipe de cercetare: 
 
• Echipa de cercetare „Biopolitică în filosofia contemporană” (Coordonator: prof. dr. Sandu 
Frunză; colaboratori: conf. dr. Mihaela-Cornelia Frunză; lect. dr. Aura-Elena Schussler; drd. 
Liana Precup; 
Teme cercetate: Bioethics in the New Age of Science; Ethical Aspects of Transplantation; 
Partnerships between media and ethics; Etica în publicitate 
 
• Seminarul ProEtica‒Etica în profesii (Coordonator: prof. dr. Ion Copoeru; colaboratori: conf. 
dr. Imre Ungvári-Zrínyi, conf. dr. Mihaela-Cornelia Frunză, lect. dr. Andrea Chiș /UBB, Facultatea 
de Drept/; studenți-doctoranzi: drd. Radu Dan Simion, drd. Andreea Iulia Someșan) 
Obiectivul seminarului este reevaluarea problematicii morale în contextul unor presiuni 
divergente venite, pe de o parte, dinspre nevoia de eficientizare a acțiunii politico-
administrative, iar pe de alta, dinspre tendințele tot mai manifeste de juridizare a sferei publice. 
Ținta principală a fost astfel re-elaborarea dinăuntru a întregului set de norme și reguli cerute 
de ideea justiției sociale, în situația în care principiile nu mai sunt, în mod exclusiv, apanajul 
interesului persoanei, nici al unui grup (elita) mai bine informat decât majoritatea. 
 
• Atelierul de Filosofie si Antropologie Medicală (Coordonator: conf. dr. Mihaela-Cornelia 
Frunză) 
Activitatea atelierului se desfășoară sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, fiind un cadru 
informal de discuții multi- și transdiciplinare, focalizate pe chestiuni considerate ca aparținând 
medicinii, dar care se află de fapt la confluența diferitelor specialități ce studiază omul (filosofia, 
psihologia, sociologia, antropologia, istoria, dreptul, teologia, literatura etc.), și care sunt rareori 
– sau cu prea multă precauție – abordate în acest fel. 
 
• Cercul de Transumanism, Postumanism, Metaumanism (coordonator: lect. dr. Aura-Elena 
Schussler; colaboratori: studenți-doctoranzi, masteranzi) 
Activitatea cercului se adresează celor interesați de schimbările de paradigmă, care apar la nivel 
uman, filosofic, cultural, social, etic, al studiilor de gen sau al artelor vizuale, ca un rezultat al 
augmentărilor tehnologice/științifice ale secolului XXI. Reflecțiile filosofice, din perspectiva 
teoriilor transumaniste, postumaniste și metaumaniste, au ca scop analizarea posibilelor 
riscuri/beneficii care apar, în special, la nivel uman, în urma acestor schimbări de paradigmă. 
Teme cercetate: Pornography and Postmodernism; Pornography as a Biopolitical Phenomenon; 
Artificial Intelligence and Applications 
 
• Echipa de cercetare „Filosofie cu copii” (Coordonatori: conf. dr. Mihaela-Cornelia Frunză; 
lect. dr. Kerekes Erzsébet; colaboratori:dr. Iulia Medveschi, dr. Iulia Grad (Iuga), dr. Ariana-
Loreta Guga) 
Activități: Clubul de filosofie pentru copii; experiențe si practici 
 
• Forumul de Colaborare în Etica Aplicată ‒ Alkalmazott Etikai Együttműködési Fórum 
(Coordonator: conf. univ. dr. Ungvári Zrínyi Imre; colaboratori: cadre didactice din cadrul 
Departamentului de Filosofie în limba maghiară și de la facultățile Teologie Romano Catolică, 



Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Litere, Istorie și Filosofie, Institutul Teologic 
Reformat)   
Forumul de Colaborare în Etica Aplicată este un organism științific informal de colaborare 
științifico-profesională a specialiștilor interesați de domeniul eticilor profesionale din cadrul 
UBB, precum și a unor specialiști invitați din străinătate. Forumul organizează anual întâlniri, 
schimburi de experiență, conferințe cu scopul de a coordona eforturile de cercetare în domeniul 
eticilor aplicate între specialiștii Departamentului de Filosofie în limba maghiară și a altor 
departamente și facultăți din cadrul UBB, cu reprezentanții altor instituții de învățământ 
superior laice și bisericești, cu reprezentanții societății civile. 
 
Infrastructură de cercetare este formată din calculatoare, retroproiector, instalație de 
sonorizare, bibliotecă cu cărți de specialitate. 


