
13.20‒13.30 ‒ Drd. Horea Rusu (anul 2); 
(horea_r_2006@yahoo.com): Perspective realiste și 
antirealiste în logică. (Cond.: conf. univ. habil. dr. Virgil 
Drăghici) 
13.30‒14.00 ‒ Dezbateri 
 

Secțiunea I: Hatalom ‒ cselekvés ‒ közösség ‒ 
történelem (Putere ‒ acțiune ‒ comunitate ‒ istorie) ‒ (în 
limba maghiară) 
Moderator: conf. univ. habil. dr. Demeter M. Attila 
(demetermartonattila@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Bakcsi Botond (anul 3); 
(boticus@gmail.com): A hatalmi technikák átalakulása a 
globális korban (Transformarea tehnicilor de putere în 
epoca globalizării). (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Bíró Noémi (anul 2); 
(biroznoemi@gmail.com): Cselekvés és nyilvánosság 
Hannah Arendt filozófiájában – A feminista értelmezések 
szempontjai (Acțiunea și spațiul public în filosofia lui 
Hannah Arendt – Perspectivele interpretărilor feministe). 
(Cond.: conf. univ. habil. dr. Demeter M. Attila) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Lőrinczi-Máté Adél (anul 3); 
(adelka888@vipmail.hu): A közösségi kapcsolatok 
fontossága a demokráciában (Importanța relațiilor 
comunitare în democrație) (Cond.: prof. univ. dr. Veress 
Carol) 
13.30‒13.40 ‒ Drd. Molnár Péter (anul g2); 
(pe_mol@yahoo.de): „Történelem vége” és „messiási 
idő”. Kojève és Agamben („Sfârșitul istoriei” și „timpul 
mesianic”. Kojève și Agamben). (Cond.: prof. univ. dr. 
Veress Carol) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 

Secțiunea J: Vizuális médiumok és tapasztalatok 
(Experiențe mediatice vizuale) ‒ (în limba maghiară) 
Moderator: lect. univ. dr. Gregus Zoltán 
(zoltangreguss@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Dénes Gabriella (anul g2); 
(dengabriella@yahoo.com): A kommunikációs színtér 
szerepe az idegen megismerésének folyamatában (Rolul 
șcenei de comunicare în procesul de cunoaștere a 
străinului). (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Hausmann Cecília (anul g3); 
(hausmanncb@gmail.com): Otthonos és idegen terek 
(Spații familiare și spații străine). (Cond.: prof. univ. dr. 
Veress Carol) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Fám Erika Zsuzsanna (anul 3); 
(fam_erika@yahoo.com): Fotó a filmben (Fotografia în 
film) (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol) 
 

 13.30‒13.40 ‒ Drd. Virginás Petru Krisztián (anul g3); 
(peter.virginas@gmail.com): Filmfesztivál-tapasztalat és 
kollektív beszédmód (Experiența festivalului de film și 
vorbire colectivă) (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea K: Egzisztenciális helyzetek ‒ interkulturális 
lehetőségek (Situații existențiale ‒ posibilități 
interculturale) ‒ (în limba maghiară) 
Moderator: lect. univ. dr. Kerekes Erzsébet 
(hunyadikzsoka@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Lakatos Ștefan (anul g4); 
(eadson_666@yahoo.com): A „mérhető” lét 
keretszerkezete József Attila Téli éjszakájában (Textura 
existenței comprehensibile în Noaptea de iarnă de Attila 
József). (Cond.: prof. univ. dr. Veress Carol) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Hosszú (Vincze) Csilla Mária (anul 
g2); (vcsillav@yahoo.com): A krízishelyzet mint 
fordulópont (Criza ca moment de cotitură). (Cond.: prof. 
univ. dr. Veress Carol) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Ivácson András Áron (anul 1); 
(ivacsonandrasaron@erdelyfm.ro): ...ne keresd a szépre 
hízott búzaszemet (...nu căuta bobul de grâu frumos 
îngrășat). (Cond.: conf. univ. habil. dr. Demeter Márton 
Attila) 
13.30‒13.40 ‒ Drd. Péter János (anul g3); 
(peterjanos01@gmail.com): A Tai Chi mozgáskultúrájának 
értelmezési lehetőségei a hermeneutikai kör 
vonatkozásaiban (Posibilitățile de interpretare ale artei 
Taichiului în contextul cercului hermeneutic) (Cond.: prof. 
univ. dr. Veress Carol) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 
Echipa de organizare ‒ 2020 
prof. dr. Carol Veress – directorul Școlii Doctorale de Filosofie 
drd. Vlad Ile – secretar științific al Școlii Doctorale de Filosofie 
drd. Persida Bec 
drd. Claudia Marta 
drd. Alin Corfu 
drd. Emilia Faur 
drd. Horia Rusu 
drd. Andras Ivacson 
drd. Láng Márk 
drd. Liana Măjeri 
 
Rezumatele comunicărilor sunt disponibile online pe pagina 
Școlii Doctorale de Filosofie: 
http://hiphi.ubbcluj.ro/SDF/evenimente.html 
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Program 
 
În plen: 
12.00‒12.10 ‒ Cuvânt de deschidere ‒ prof. univ. dr. Carol 
Veress (e-mail) 
12.10‒12.40 ‒ Prelegere festivă ‒ prof. univ. dr. Marta 
Petreu-Vartic (Dep. de Filosofie Premodernă și 
Românească): De ce spun legionarii că Blaga a fost 
legionar? (e-mail) 
12.40‒13.00 ‒ Prezentare de carte: Vocabularul filosofiilor 
europene ‒ prof. univ. dr. Alexander Baumgarten 
(Skype/Zoom) 
12.40‒13.00 ‒ Prezentare de revistă: „Erdélyi Múzeum”, 
2019/4. Filosofie ‒ prof univ. dr. Veress Carol, redactor 
(e-mail) 
 
Secțiunea A: Tradiție filosofică medievală ‒ (în limba 
română) 
Moderator: prof. univ. dr. Alexander Baumgarten 
(alexbaum7@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Andreea-Ioana Scutelnicu (anul 1); 
(ioanascutelnicu10@gmail.com): Liberul arbitru în 
viziunea lui Boethius. (Cond.: C.S. I dr. Monica Brînzei) 
 
  



13.10‒13.20 ‒ Drd. Oana Corina Filip (anul g2); 
(oana_corina13@yahoo.com): Caritas în Policraticus-ul lui 
Ioan de Salisbury. (Cond.: prof. univ. dr. Alexander 
Baumgarten) 
13.20‒13.40 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea B: Tradiție filosofică universitară ‒ (în limba 
română) 
Moderator: C.S. I dr. Monica Brînzei  
(mbrinzei@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Alin Corfu (anul 1); 
(corfu.alinconstantin@yahoo.ro): Tratatul De sphaera al 
magistrului Iohannes de Sacrobosco în curricula 
Universității din Paris a secolului al XIII-lea. (Cond.: prof. 
univ. dr. Alexander Baumgarten) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Petru Dimitriu (anul 1); 
(dimitriu_petru@yahoo.com): John Wyclif și mediul 
universitar de la Oxford. (Cond.: prof. univ. dr. Alexander 
Baumgarten) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Mădălina-Gabriela Pantea (anul g3); 
(mada.pantea@gmail.com): Patru definiții ale vestigiului 
Trinității în prima carte a comentariului la Cartea 
Sentințelor a lui Iohannes de Mirecuria. (Cond.: prof. univ. 
dr. Alexander Baumgarten) 
13.30‒14.00 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea C: Tradiție filosofică românească ‒ (în limba 
română) 
Moderator: Lect. univ. dr. Mihai Maga 
(mihaimaga@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Emilia Faur (anul g1); 
(emilia_faur02@yahoo.com): „Chestiunea evreiască” în 
paginile Contimporanului. (Cond.: prof. univ. dr. Marta 
Petreu Vartic) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Takashi Otani (anul 1); 
(celadwulch@gmail.com): Aspecte franceze în lucrările lui 
Alexandru Vianu. (Cond.: prof. univ. dr. Marta Petreu 
Vartic) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Teodora Irimciuc (anul g2); 
(teoirim@yahoo.com): Îndreptar pătimaș II ‒ despre iubire. 
(Cond.: prof. univ. dr. Marta Petreu Vartic) 
13.30‒13.40 ‒ Drd. Sándor Seres (anul 3); 
(alexandru.seres@gmail.com): Pe culmile insomniei. 
Cioran între agonie și extaz. (Cond.: prof. univ. dr. Marta 
Petreu Vartic) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 

 Secțiunea D: Artă ‒ expoziție cultură ‒ (în limba română) 
Moderator: prof. univ. dr. Dan-Eugen Rațiu 
(daneugen.ratiu@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Ioan Corjuc (anul 1); 
(jukor_corjuk@yahoo.com): Noul ca resort al 
discontinuității istoriei artei moderne. (Cond.: prof. univ. 
dr. Dan Eugen-Rațiu) 
13.10‒13.20‒Drd. Iolanda-Georgiana Anastasiei (anul 3); 
(iolandaanastasiei@yahoo.com): Reconfigurări ale 
spațiului expozițional – Studiu de caz: Expoziție Cristi Rusu 
la Galeria Plan B. (Cond.: prof. univ. dr. Dan-Eugen Raţiu) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Liviu Pripon (anul g1); 
(liviu.pripon@gmail.com): Propunere pentru un model de 
câmp cultural din perspectiva reconcilierii între 
perspectivele lui Bourdieu și Latour. (Cond.: prof. univ. dr. 
Dan-Eugen Raţiu) 
13.30‒14.00 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea E: Starea de excepție ‒ proprietate simbolică ‒ 
(în limba română) 
Moderator: prof. univ. dr. Virgil Ciomoş 
(virgil_ciomos@yahoo.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Daniel Sas (anul 1); 
(dan.sas80@gmail.com): Limbaj, (poziție) etică, realitate. 
(Cond.: prof. univ. dr. Virgil Ciomoş) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Claudia Marta (anul g1); 
(claudiamarta222@gmail.com): Proprietate simbolică. 
Deleuze „citator” al lui Lacan. (Cond.: prof. univ. dr. Virgil 
Ciomoş) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Mircea Morariu (anul g2); 
(mmorariu91@yahoo.com): Deleuze și comedia. (Cond.: 
prof. univ. dr. Virgil Ciomoş) 

13.30‒13.40 ‒ Drd. Slava Caramete (anul g1); 
(slavafulga@yahoo.com): Interstiții și intersecții în starea 
de excepție. (Cond.: prof. univ. dr. Virgil Ciomoş) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea F: Lume ‒ credință ‒ moralitate ‒ (în limba 
română) 
Moderator: prof. univ. dr. Ion Copoeru 
(copoeru@hotmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Victor Dogaru (anul 3); 
(dogaru.victor13@gmail.com): Construirea unei lumi: 
istorie, ficțiune și libertate la Hegel. (Cond.: prof. univ. dr. 
Virgil Ciomoş) 
 

 13.10‒13.20 ‒ Drd. Ramona Nicoleta Arieşan (anul g1); 
(cashmerephotography@gmail.com): Lumea invizibilă 
dincolo de lumea perceptibilă. 
(Cond.: prof. univ. dr. Carol Veress) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Gabriel Mustaţă (anul 3); 
(gabrielmstt@gmail.com): Epistemologia reformată a lui 
Alvin Plantinga. (Cond.: prof. univ. dr. Carol Veress) 
13.30‒13.40 ‒ Drd. Solange Dumitrache (anul 2); 
(solange.iana@yahoo.com): Corpul moralității. (Cond.: 
prof. univ. dr. Ion Copoeru) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea G: Etică aplicată ‒ filosofie cu copiii ‒ (în 
limba română) 
Moderator: conf. univ. habil. dr. Mihaela Cornelia Frunză 
(mihafrunza@gmail.com) 
13‒13.10 ‒ Drd. Persida Bec (anul 1); 
(eu_persida@yahoo.com): Etica vulnerabilității ca parte a 
eticii aplicate. (Cond.: conf. univ. habil. dr. Mihaela 
Cornelia Frunză) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Ioan-Cristian Boboescu (anul 1); 
(cristiankogaion@gmail.com): Simbiogeneză pentru o 
ecologie fără „Natură”. (Cond.: prof. univ. dr. Ion 
Copoeru) 
13.20‒13.30 ‒ Drd. Ionel Papuc (anul 2); 
(papuc_i@yahoo.com): Atitudinile oamenilor din spațiul 
cultural românesc față de fenomenul animal din perspectiva 
eticii și esteticii (AFSAR-Q) (Cond.: prof. univ. dr. Ion 
Copoeru) 
13.30‒13.40 ‒ Drd. Liana Fanca (Precup) (anul 2); 
(liana.precup@gmail.com): O relație mai sănătoasă cu 
tehnologia prin implicarea opiniei copiilor. Studiu de caz 
de la ateliere de filosofie cu copiii desfășurate în bibliotecă. 
(Cond.: conf. univ. habil. dr. Mihaela Cornelia Frunză) 
13.50‒14.30 ‒ Dezbateri 
 
Secțiunea H: Paradoxuri ‒ limite ‒ realism ‒ (în limba 
română) 
Moderator: conf. univ. habil. dr. Virgil Drăghici 
(vidra007@gmail.com) 
13.00‒13.10 ‒ Drd. Nicoleta Maria Mucea (anul 1); 
(nicoletamucea@yahoo.com): Paradox, incompletitudine, 
incertitudine. (Cond.: conf. univ. habil. dr. Virgil Drăghici) 
13.10‒13.20 ‒ Drd. Diana Păuleț (anul 1); 
(diana_paulet@yahoo.com): Alfred Tarski, definiția 
adevărului și limitele acesteia. (Cond.: conf. univ. habil. dr. 
Virgil Drăghici) 
 

 


