Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE
Numele și prenumele VERESS CAROL (KÁROLY)
Adresa
Telefon
E-mail
Sexul
Cetățenia

Str. Gheorghe Dima nr. 10, Cluj-Napoca, 400358, România
0745-766345
veresskaroly53@gmail.com; veress.karoly@ubbcluj.ro
M
Data nașterii:
11. 11. 1953
română; Naționalitatea: maghiară

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Ocupația, angajator
2011 - prezent
2008 - prezent

2004 - 2011

2000 - 2004

1993 - 2000

1992 - 1993

1976 - 1993

profesor universitar, Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară, Facultatea
de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
conducător de doctorat, Școala Doctorală de Filosofie, Facultatea de Istorie și
Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca ‒ OM nr.
4963/31.07.2008.
profesor universitar, Catedra de Filosofie Sistematică, Facultatea de Istorie și
Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca ‒ OM nr.
3895/25.05.2004; Decizia Rectorului UBB nr. 8009/23.06.2004.
conferențiar universitar, Catedra de Filosofie Sistematică), Facultatea de Istorie
și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca ‒ OM. nr.
4210/20.07.2000; Decizia Rectorului UBB nr. 9004/25.07.2000.
lector universitar, Catedra de Filosofie Sistematică), Facultatea de Istorie și
Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; Decizia Rectorului UBB
nr. 5530/10.09.1993.
lector universitar asociat, Catedra de Filosofie Sistematică), Facultatea de
Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; Decizia
Rectorului UBB nr. 11613/01.10.1992.
profesor de filosofie, Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna.

În alte instituții de învățământ superior
2002 - 2008
2000 - 2007

cadru didactic asociat, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Târgu-Mureș,
Universitatea Sapientia.
cadru didactic asociat, Catedra de Filosofie, Universitatea Creștină Partium,
Oradea.

EDUCAȚIE, FORMARE
Studii
Studii de doctorat
Pregătire didactică

Studii universitare

Studii gimnaziale și liceale

Mobilitatea profesională
septembrie 2017
martie 2003
martie, aprilie 2002
martie 2001

1998 - doctor în filosofie (filosofia valorilor, culturii şi a istoriei), Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Diploma nr. 3772/05.05.1999.
1990 - grad didactic I. (Certificat nr. 6207/23.10.1990); 1985 - grad didactic II
(Certificat nr. 720/26.09.1985); 1980 - definitivat (Certificat nr.
15276/sept.1980); 1975-1976 - modul pedagogic/profesor de filosofie
(Certificat de absolvire nr. 506/iunie 1976).
1972-1976 - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie, secţia de filosofie (specializarea principală: Filosofie; linie
secundară: Sociologie); 1976 - examen de diplomă; Diploma de licență nr.
19849/21.03.1977.
Liceul Teoretic din Sovata; 1972 - bacalaureat; Diploma de bacalaureat nr.
37/1972.
mobilitate ERASMUS+, Universitatea „Eötvös Lóránd”, Budapesta, Ungaria.
mobilitate CEEPUS, Universitatea din Miskolc, Ungaria.
mobilitate CEEPUS, Universitatea din Bratislava, Slovacia; mobilitate
CEEPUS, Universitatea din Miskolc, Ungaria.
mobilitate CEEPUS, Universitatea din Szeged, Ungaria.
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august 1997
august 1990

Universitatea internațională de vară din Miskolc, Ungaria.
Universitatea de vară pentru cercetări sociale. Academia Maghiară de Științe,
Ráckeve, Ungaria.

COMPETENȚE PERSONALE
Competențe lingvistice
Limba maternă
Alte limbi cunoscute
Competențe de comunicare

maghiară
română C1/2; franceză B1/2; engleză A 1/2.
abilități de comunicare interpersonală, profesională, interculturală.

Competențe organizaționale/manageriale
2016 - prezent
2011 - prezent
2011 - 2012
2009 - prezent
2008 - 2009
2008 - 2011
2000 - 2016

2000 - 2012
1996 - 2011
1996 - prezent

membru CSUD UBB (Decizia Rectorului UBB nr. 17501/21.09.2016)
director, Școala Doctorală de Filosofie;
director de departament, Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară;
director, Centrul de Filosofie Aplicată;
șef de departament, Departamentul de Filosofie;
şef de catedră, Catedra de Filosofie Sistematică;
responsabil de masterat (în limba maghiară): Hermeneutică şi cultură (20002005); Filosofii ale comunicării şi interculturalităţii (2005-2008); Investigaţii
filosofice aplicate (2008-2012);
membru în Senatul UBB;
responsabil al liniei de studii maghiare în cadrul Departamentului de Filosofie
membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Competențe dobândite la locul de muncă
- Competențe de predare: cursuri predate
nivel licență
nivel masterat
Școala Doctorală Filosofie

Gândire citică și argumentativă; Semiologie; Teoria cunoaşterii; Hermeneutică
filosofică; Filosofii ale comunicării; Epistemologie socială
Hermeneutica culturii; Hermeneutica comunicării; Investigaţii interpretative în
cultură.
Tradiţie şi istoricitate în cultura contemporană; Metode generale de cercetare
și metodica elaborării de lucrări științifice.

- Competențe de îndrumare
conducere de doctorat
îndrumare de lucrări

10 + 9 doctoranzi; peste 20 de susţineri publice; participări în comisii de
îndrumare și în comisii de suținere
99 lucrări de licenţă; 45 disertaţii de masterat; 23 lucrări de grad I. (profesori de
liceu).

- Competențe de evaluare
2012 - prezent
2008 - 2012
2014 - prezent
2003 - prezent
1996 - prezent

membru CNATDCU, comisia de Filosofie ‒ OM nr. 4106/10.06.2016.
evaluator ARACIS, Registrul Naţional de evaluatori, nr. 276.
participări în comisii de abilitare;
referent oficial în comisii de doctorat; președinte în comisii doctorat;
membru în comisii de concurs; președinte în comisii de concurs.
cunoașterea instrumentelor Microsoft Office.
categoria B

Competențe informatice
Permis de conducere
ACTIVITATEA DE CERCETARE
Domenii de cercetare Aspecte semiologice şi hermeneutice ale cunoaşterii, comunicării şi culturii.

Valorificarea concepției hermeneutice în reinterpretarea tradiției culturale
maghiare;
Cercetări de filosofie a minorităților și de filosofie aplicată.

Burse de cercetare
2000;2001; 2002; 2004; 2010;
2012
2001; 2003-2004
2001-2002
1998
1996, 1998, 1999
1995; 2000

Proiecte individuale

„Domus Hungarica Scientiarum et Artium” acordat de Academia Maghiară de
Ştiinţe, Budapesta;
bursa de cercetare a Fundaţiei Sapientia;
bursa Fundatiei „Arany János”, Academia Maghiară de Ştiinţe, Budapesta
bursa Fundaţiei Pentru O Societate Deschisă;
Centrul de Cercetări Hermeneutice, Budapesta;
Europa Institut, Budapesta.
vezi Anexa nr. 1. a).
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Director de proiecte/granturi
2001 - prezent

vezi Anexa nr. 1. b).

Participări la proiecte/granturi colective
1996 - prezent

vezi Anexa nr. 1. c).

Manifestări științifice organizate
2000 - prezent

vezi Anexa nr. 2. a).

Participări la manifestări științifice
1996 - prezent

vezi Anexa nr. 2. b).

Publicații științifice vezi Anexa nr. 3. Lista de publicații.
ACTIVITATEA DE REDACȚIE
Redactor
1997 - prezent

redactor ‒ rubrica de Filosofie a revistei ştiinţifice „Erdélyi Múzeum”, editată de
Societatea Muzeului Ardelean; ISSN 1453-0961; BDI (CEEOL); CNCS categ.
B.

Issue Coordinator

coordinator ‒ Special Issue, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia”;
BDI (EBSCO, CEEOL, IBSS, E-Journals); CNCS categ. B.

2014 - prezent

Fondator, director editură
2005 - prezent

Editura Egyetemi Műhely, Societatea Bolyai, Cluj-Napoca; CNCS categ. B.

Membru in comitetul de redacţie și comitetul științific la reviste ISI, BDI
2011 - 2014

2009 - prezent
2002 - prezent
1998 - prezent
1998 - prezent

„Journal for Communication and Culture”. Edited by the Institute for
Communication and Culture; E-ISSN & ISSN-L: 2247-4404; BDI (E-Journals,
EBSCO host, DOAJ, Index Copernicus).
„Többlet”, editată de Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania, ClujNapoca; ISSN 2067-2268.
„Journal for Study of Religions and Ideologies”; ISSN 1583-0039; ISI; CNCS
categ. A.
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia”; BDI (EBSCO, CEEOL,
IBSS, E-Journals); CNCS categ. B.
„Kellék”, editată de Fundaţia Pro Philosophia, Cluj-Napoca; ISSN 1453-7400;
BDI (ERIH+).

Referent în colective editoriale, comisii de referenți
1996 - prezent

Editura Komp-Press, Cluj-Napoca (CNCSIS), Editura Pro Philosophia, ClujNapoca, Editura Scientia, Cluj-Napoca (CNCS), Editura Mentor, Târgu-Mures
(CNCSIS), Editura Casa Cărții de Știință (CNCS), Editura Presa Universitară
Clujeană (CNCS).

Volume coordonate, îngrijite
(Vezi Anexa nr. 3. Lista de publicații)
2002 - prezent volume colective coordonate ca editor;
2001 - prezent numere tematice (filosofie) de reviste de specialitate coordonate/redactate;
2013 - prezent teze de doctorat îngrijite, publicate;
1997 - prezent volume îngrijite la edituri: Mentor (Târgu-Mureş), Komp-Press (Cluj), Erdélyi
Hiradó (Cluj-Napoca), Pro Philosophia (Cluj-Napoca), Presa Universitară
Clujeană, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság (Cluj-Napoca), Editura
Didactică şi Pedagogică (Bucureşti), Editura ISPMN (Cluj).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Afilieri ‒ Membru în organizații profesionale
2009
2009
2008
2002
2000
2000

Societatea Română de Filosofie.
Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania; membru fondator.
Filiala din Cluj al Academiei Maghiare de Ştiinţe (secţia de Filosofie).
Societatea de Filosofie Aplicată (Hungarian Society of Applied Philosophy)
Ungaria.
Corporaţia Doctorilor al Academiei Maghiare de Ştiinţe.
Societatea Internaţională Maghiară de Filologie, Ungaria.
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1994
1991-1995
1990
1990

Societatea Maghiară de Filosofie, Ungaria.
Societatea Interdialog
Societatea Bolyai, Cluj-Napoca; 2005–2011 preşedintele Societăţii Bolyai.
Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca.

Distincții
2016
2009, 2010, 2011
2009

2007

2006
2002

Din partea studenților
2001, 2002, 2004, 2005, 2006
2005

Diplomă Senator UBB ‒ Universitatea „Babeş-Bolyai”, 11.01.2016.
Premiul „Profesorul anului” ‒ Universitatea „Babeş-Bolyai”,
nr. 21.121/14.12.2009; 21.906/7.12.2010; 210.373/19.12.2011.
Medalie comemorativă „Gróf Mikó Imre” pentru activitatea ştiinţifică
desfăşurată în cadrul Societăţii Muzeului Ardelean, acordat de Societatea
Muzeului Ardelean (Erdélyi Múzeum-Egyesület), 20 noiembrie 2009.
Diploma pentru Excelenţă ştiinţifică pentru publicaţii ştiinţifice şi contribuţii la
obţinerea de granturi, programe şi dotări de vârf pentru laboratoarele
Universităţii „Babeş-Bolyai”, nr. 20418/21.12.2007.
Premiul JSRI pe anul 2006 pentru Hermeneutică, acordat de Societatea
Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor (S.A.C.R.I.), 7.12.2006.
Diploma de Merit pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii „BabeşBolyai”, nr. 113 din 20.12.2002.
Diploma „Prieten al studenților”, Conferința Științifică Studențească din
Transilvania, ediția a IV-a, 2001; ediția a V-a, 6-7 decembrie 2002; ediția a
VII-a, 4-5 decembrie 2004; ediția a VIII-a, 10-11 decembrie 2005; ediția a IXa, 25-26 noiembrie 2006.

ANEXE
Anexa nr. 1.
Proiecte de cercetare
a) Proiecte individuale
• februarie, martie 2012 ‒ De la comunicarea eficientă la comunicarea comprehensivă ‒ proiect individual
Domus Hungarica Scientiarum et Artium sprijinit de Academia Maghiară de Științe‒Ministerul Învățământului
din Ungaria (decizia comisiei de evaluare din 18.10.2011). Loc de realizare: Universitatea „Eötvös Lóránd”,
Budapesta, Departamentul de Filosofie; coordonator științific: prof. univ. acad. Fehér M. István.
• iunie 2010 ‒ Posibilitățile și limitele interpretării ‒ proiect individual Domus Hungarica Scientiarum et Artium
sprijinit de Academia Maghiară de Științe‒Ministerul Învățământului din Ungaria (decizia comisiei de evaluare
din 17.11.2009). Loc de realizare: Universitatea „Eötvös Lóránd”, Budapesta, Departamentul de Filosofie;
coordonator științific: prof. univ. acad. Fehér M. István.
• martie 2004 ‒ Reconsiderarea în perspectivă hermeneutică a problemelor tradiționale în filosofia cunoașterii ‒
proiect individual Domus Hungarica Scientiarum et Artium sprijinit de Academia Maghiară de
Științe‒Ministerul Învățământului din Ungaria (decizia comisiei de evaluare din 18.11.2003). Loc de realizare:
Universitatea „Eötvös Lóránd”, Budapesta, Departamentul de Filosofie; coordonator științific: prof. univ. dr.
Kelemen János.
• noiembrie 2003 - septembrie 2004 ‒ Relația între cunoaștere și comprehensiune în perspectiva hermeneuticii
filosofice ‒ proiect individual cu nr. de contract 1916/19.12.2003, Fundaţia Sapientia–Institutul Programelor de
Cercetare, Cluj.
• noiembrie 2001, martie 2002 ‒ Reconsiderarea în perspectivă hermeneutică a problemelor tradiționale în
filosofia cunoașterii ‒ proiect individual Domus Hungarica Scientiarum et Artium sprijinit de Academia
Maghiară de Științe‒Ministerul Învățământului din Ungaria (decizia comisiei de evaluare din 07.03.2001). Loc
de realizare: Universitatea „Eötvös Lóránd”, Budapesta, Departamentul de Filosofie; coordonator științific: prof.
univ. dr. Kelemen János.
• septembrie 2001 - august 2002 ‒ Schimbul de generații în cultura maghiară în perioada interbelică. O
abordare hermeneutică ‒ proiect individual realizat pe baza bursei obținute de Fundația „Arany János” de lângă
Academia Maghiară de Științe, Budapesta, decizia comisiei de evaluare din 29.06.2001; contract de bursă din
07.08.2001.
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• ianuarie - iunie 2001 ‒ Nivelurile interpretative ale unui paradox existenţial minoritar ‒ proiect individual cu
nr. de contract 23/24.01.2001, Fundaţia Sapientia–Institutul Programelor de Cercetare, Cluj.
Studiu publicat: Veress Károly: Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei (Nivelurile interpretative ale
unui paradox existenţial minoritar). In vol. Tonk Márton–Veress Károly (ed.): Értelmezés és alkalmazás.
Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások (Interpretare şi aplicare. Investigaţii hermeneutice şi de
filosofie aplicată). Editura Scientia, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2002. p. 195–244; ISBN 973-85422-0-0.
• octombrie 2000 ‒ Reconsiderarea în perspectivă hermeneutică a problemelor tradiționale în filosofia
cunoașterii ‒ proiect individual Domus Hungarica Scientiarum et Artium sprijinit de Academia Maghiară de
Științe‒Ministerul Învățământului din Ungaria (decizia comisiei de evaluare din 09.03.2000). Loc de realizare:
Universitatea „Eötvös Lóránd”, Budapesta, Departamentul de Filosofie; coordonator științific: prof. univ. dr.
Kelemen János.
• ianuarie 1996 ‒ Problema timpului în orizont fenomenologic și hermeneutic ‒ proiect individual la Centrul de
Cercetări Hermeneutice, Budapesta, bursă obținut prin Societatea Muzeului Transilvan (EME), contract nr.
578/1995. Coordonator științific prof. univ. dr. Fabiny Tibor.
• septembrie 1995 ‒ Concepții asupra culturii în perioada modernității ‒ proiect individual la Europa Institut,
Budapesta, bursă obținută prin Societatea Muzeului Transilvan (EME), contract nr. 504/1995.

b) Director de proiecte

• 2017-2018 ‒ Cultura între interculturalitate și postculturalitate ‒ proiect de cercetare în curs de derulare.
Participanţi: doctoranzi, masteranzi.
• 2015-2016 ‒ Despre inefabilul. (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare sprijinit
de Societatea Bolyai în colaborare cu Fundația „Bethlen Gábor”, contract nr. 3042/2015, nr. 1945/2016.
Participanţi: doctoranzi, masteranzi.
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): Arról, ami kimondhatatlan. Hermeneutikai és alkalmazott
filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár, 2016. p. 205. ISBN 978-606-814594-5
• 2013-2014 ‒ Survenirile adevărului (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare
sprijinit de Societatea Bolyai în colaborare cu Fundația „Bethlen Gábor”, cod de înregistrare: MKO-KP-12014/1-000149. Participanţi: doctoranzi, masteranzi.
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): Az igazság történései. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai
kutatások. Editura Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2014. p. 237. ISBN 978-6068145-68-6
• 2011-2013 ‒ Sensurile inversiunii (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare
sprijinit de Societatea Bolyai în colaborare cu Fundația „Bethlen Gábor”, contract nr. 5309/2013. Participanţi:
doctoranzi, masteranzi.
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): A megfordíthatóság értelemdimenziói. Editura Egyetemi Műhely,
Bolyai Társaság – Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2014. p. 173; ISBN 978-606-8145-56-3
• 2010-2011 ‒ Experiența finitudinii (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare cu
nr., 6317/2010, cod de înreg. RO129157-060; Societatea Bolyai ‒ Fundaţia Szülőföld Alap; Participanţi:
doctoranzi, masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly‒Lurcza Zsuzsanna (ed.): A végesség tapasztalata. Egyetemi Műhely
Kiadó, Bolyai Társaság ‒ Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2011. p. 246. ISBN 978-606-8145-14-3.
• 2009-2010 ‒ Structurile coapartenenţei (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare
cu nr., 2923/2/2009, cod de înreg. RO129157-055; Societatea Bolyai ‒ Fundaţia Szülőföld Alap; Participanţi:
cadre didactice, doctoranzi, masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): A hozzátartozás struktúrái. Editura Egyetemi Műhely, Bolyai
Társaság–Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2010. p. 306; ISBN 978-606-8145-08-2
• 2008-2009 ‒ Antinomii ale distanţării (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare cu
nr. 4694/1/2008, cod de înreg. RO129157-053; Societatea Bolyai ‒ Fundaţia Szülőföld Alap; Participanţi: cadre
didactice, doctoranzi, masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): A távolság antinómiái. Editura Egyetemi Műhely, Bolyai
Társaság–Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2009. p. 252; ISBN 978-973-88620-7-1
• 2007-2008 ‒ Interculturalitatea – o abordare filosofică şi interdisciplinară (Cercetări hermeneutice şi de
filosofie aplicată) ‒ proiect de cercetare cu nr. 5287/2007, cod de înreg. RO129157-041; Societatea Bolyai ‒
Fundaţia Szülőföld Alap; Participanţi: cadre didactice, doctoranzi, masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben. Editura
Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság–Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2008. p. 381; ISBN 978-973-88620-6-7
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• 2006-2007 ‒ Repere la cercetarea poblemei limbajului în filosofie ‒ proiect de cercetare cu ID nr. 2215-9902006, Fundaţia Illyés. Participanţi: cadre didactice, masteranzi;
• 2005-2006 ‒ Comunicare şi interculturalitate (Cercetări hermeneutice şi de filosofie aplicată) ‒ proiect cu nr.
de contract 27/2005 (Federaţia Universitară Maghiară din Cluj-Napoca); Participanţi: cadre didactice,
masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly‒Gál László (ed.): A határok átjárhatóságáról. Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006. p. 368; ISBN (10) 973-610-450-8; (13) 978-973-610-450-3.
• 2003-2004 ‒ Repere la cercetarea poblemei adevărului în filosofie ‒ proiect de cercetare cu ID nr. 2215-8052004, Fundaţia Illyés. Participanţi: cadre didactice, masteranzi;
• 2001-2002 ‒ Repere la cercetarea poblemei metodei în filosofie ‒ proiect de cercetare cu ID nr. 2215-805-2002
Fundaţia Illyés. Participanţi: cadre didactice, masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly (ed.): Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához. Editura
Pro Philosophia, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2002. p. 111; ISBN 973-99185-8-1.
• 2001-2002 ‒ Investigaţii hermeneutice şi de filosofie aplicată ‒ proiect de cercetare nr. 23/2001 (Fundaţia
Sapientia–Institutul Programelor de Cercetare); Participanţi: cadre didactice, masteranzi;
Volum colectiv publicat: Veress Károly‒Tonk Márton (ed.): Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és
alkalmazott filozófiai vizsgálódások. Editura Scientia, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2002. p. 261; ISBN 973-854220-0.

c) Participări la proiecte
• 2012-2015 ‒ coordonator științific al cercetărilor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/132400,
cofinanţat prin Fondul Social European, în 2007-2013 (2012-2015): „Tineri cercetători de succes – dezvoltare
profesională în context interdisciplinar şi internaţional”.
• 2011-2014 ‒ coordonator științific al cercetărilor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133391,
cofinanţat prin Fondul Social European în 2007-2013: „Programe doctorale si post-doctorale de excelenta pentru
formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiintele Vietii, Mediului şi Pământului”
• 2010-2013 ‒ coordonator științific al cercetărilor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/76841,
cofinanţat prin Fondul Social European în 2007-2013: „Studii doctorale moderne: internaționalizare și
interdisciplinaritate”.
• 2009-2012 ‒ coordonator științific al cercetărilor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/60185,
cofinanţat prin Fondul Social European în 2007-2013: cofinanţat prin Fondul Social European în 2007-2013:
„Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere”.
• 2008-2011 ‒ coordonator științific al cercetărilor doctorale în cadrul proiectului POSDRU/6/1.5/S/4, cofinanţat
prin Fondul Social European în 2007-2013: „Studii doctorale, factor major de dezvoltare al cercetărilor socioeconomice şi umaniste”.
• 2008-2010 ‒ Politică, identitate şi etnopolitică (Politics, Ethnopolitics and Identity) ‒ proiect internaţional cu
nr. înreg. 1/0733/2008; Institutul de Cercetare a Culturii Naţionale şi a Culturii Minorităţilor Naţionale,
Facultatea de Studii Central Europene, Univ. Constantine din Nitra, Slovacia; Director de proiect: conf. univ. dr.
Stefan Nemeth; Participanţi: specialişti din Nitra, Bratislava (Slovacia), Miskolc, Szeged (Ungaria), Cluj-Napoca
(România).
Studiu publicat: Károly Veress: To Be Thoughtful of the Other. In: Journal for Study of Religions and Ideologies.
2008. Spring, nr. 19. http://www.jsri.ro p. 94–106; ISSN: 1583-0039 (ISI, CNCSIS A)
• 2007-2008 ‒ Problema naţionalităţilor/minorităţilor în tradiţia intelectuală a liberalismului maghiar ‒ proiect
internaţional cu nr. de grant C/12/2007 ‒ parte integrantă a grantului OTKA 2008-2012, nr. ID 75978 (Academia
Maghiară de Științe, Institutul de Filosofie), cu titlul: „Contextele filosofiei maghiare”, director cercet. gr. I.
Gángó Gábor; Fundaţia Pro Philosophia, Cluj-Napoca; Director de proiect: lect. univ. dr. Demeter M. Attila;
Participanţi: specialişti de la Departamentul de Filosofie, UBB, Universitatea Sapientia din Cluj, Societatea
Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, Fac. de Filosofie, Univ. din Szeged.
Studiu publicat: Veress Károly: A liberális hagyomány értelmezési horizontjai a két világháború közötti
romániai magyar kultúrában. (Orizonturile de interpretare ale tradiţiei liberale în cultura maghiară din România
în perioada interbelică). In vol. Demeter Márton Attila (ed.): Kisebbség és liberalizmus. (Minoritate şi
liberalism). Editura Pro Philosophia, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2008. p. 241–285; ISBN 978-973-87781-8-4
• 2006-2007 ‒ The Role of Philosophy in Changing the Mentalities and the Democratisation of the Public Sphere
‒ proiect internaţional cu nr. de grant SRO 100-06-GR-070/10 august 2006; Asociaţia SACRI; Director de
proiect: conf. univ. dr. Sandu Frunză; Instituţii colaboratoare: Fac. de Filosofie, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi; Fac. de
Filosofie, Univ. din Bucureşti; Fac. Filosofie, Şt. Pol, Şt. Comunicării, Univ. Timişoara; ASE Bucureşti; Catedra
de Filosofie Sistematică, UBB.; Finanţare: Ambasada SUA la Bucureşti.
Participare la simpozionul organizat în cadrul proiectului cu titlul: Rolul formativ al filosofiei.
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• 2002-2005 ‒ Cultură şi societate civilă. Strategii politice şi estetice ale modernităţii ‒ grant CNCSIS tema nr.
60, cod 141/2003 (1282/2002-2005); Director de proiect: conf. univ. dr. Dan Eugen Raţiu.
Pregătirea spre publicare a volumului: Károly Veress: Fiinţa generaţională şi destinul culturii. Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003. p. 330; ISBN 973-686-512-6
• 2000-2003 ‒ Capitole din istoria filosofiei maghiare ‒ proiect internaţional cu nr. FKFP 01.02/2000.
(OTKA‒Ministerul Învățământului, Ungaria); Director de proiect: Conf. univ. dr. Veres Ildikó, Catedra de
Istoria Filosofiei, Universitatea din Miskolc, Ungaria.
Studiu publicat: Veress Károly: Egy kisebbségi létparadoxon filozófiai hátteréről. (Despre aspectele filosofice
ale paradoxului fiinţei de minoritar). In vol. Fehér M. István–Veres Ildikó (ed.): Filozófia és teológia a magyar
eszmetörténetben. (Filosofie şi teologie în istoria spiritualităţii maghiare. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. p. 293–
301; ISBN 963 9466 58 1; ISSN 1587-1177
• 1994-1996 ‒ Interferenţe culturale ‒ proiect de cercetare organizat de Fundaţia Collegium Transsylvanicum;
Director de proiect: prof. univ. dr. Cseke Éva.
Studiu publicat: Károly Veress: Pitfalls of a Cultural Paradigm. In: Philobiblon. Bulletin of the „Lucian Blaga”
Library. Volume II. Number I. January-June 1997. p. 88–97; ISSN 1224-7448 (EBSCO Publishing Co; CNCSIS,
B+)
• 1990-1993 ‒ Cercetări antropologice și de filosofie socială. Societatea Interdialog, Miercurea-Ciuc.
• 1985-1989 ‒ Cercetări de filosofia științei. Atelierul de Teoria Științei, Sfântu-Gheorghe.

Anexa nr. 2.
Manifestări științifice
a) Manifestări științifice organizate
• 5 mai 2017 ‒ Conferința doctoranzilor cu tema Dimensiuni inovative în cecetările filosofice, Școala Doctorală
de Filosofie, CFA, CFAM, UBB, Cluj.
• 21-22 octombrie 2016 ‒ Conferința interdisciplinară internațională cu tema Memorie și uitare. Dialog
interdiciplinar 5., Societatea Bolyai‒UBB, Cluj, (în colaborare cu conducerea Societății Bolyai).
• 22 aprilie 2016 ‒ Conferința doctoranzilor cu tema Aspecte teoretice și practice ale cercetărilor filosofice
doctorale, Școala Doctorală de Filosofie, CFA, CFAM, UBB, Cluj.
• 6-7 noiembrie 2015 ‒ Conferința interdisciplinară internațională cu tema Singularitate și întâmplare. Dialog
interdiciplinar 4., Societatea Bolyai‒UBB, Cluj, (în colaborare cu conducerea Societății Bolyai).
• 8 mai 2015 ‒ Conferința doctoranzilor cu tema Componente critice și constructive ale cercetărilor filosofice
doctorale, Școala Doctorală de Filosofie, CFA, CFAM, UBB, Cluj.
• 27-28 martie 2015 ‒ Puncte de tangență. Conferința comună a doctoranzilor din Ungaria și România,
organizată de DOSZ, RODOSZ, Școala Doctorală de Filosofie UBB, EMFT, Cluj.
• 18-19 oct. 2014 ‒ Conferința interdisciplinară internațională cu tema Ritm și repetiție. Dialog interdiciplinar 3.,
Societatea Bolyai‒UBB, Cluj, (în colaborare cu conducerea Societății Bolyai).
• 9 mai 2014 ‒ Conferința doctoranzilor cu tema Dimensiuni aplicative ale cercetărilor filosofice doctorale,
Școala Doctorală de Filosofie, CFA, CFAM, UBB, Cluj.
• 18-19 oct. 2013 ‒ Conferința interdisciplinară internațională cu tema Jocul și știința. Dialog interdiciplinar 2.,
Societatea Bolyai‒UBB, Cluj, (în colaborare cu conducerea Societății Bolyai).
• 10 mai 2013 ‒ Conferința doctoranzilor cu tema Cercetări filosofice fundamentale și aplicative cu perspective
inter- și transdisciplinare, Școala Doctorală de Filosofie, CFA, CFAM, UBB, Cluj.
• 4-5 mai 2012 ‒ Conferinţa interdisciplinară internațională cu tema Schimbarea de paradigme și comunicarea.
Dialog interdiciplinar 1., Societatea Bolyai‒UBB, Cluj, (în colaborare cu conducerea Societății Bolyai).
• 20 mai 2011 ‒ Conferința internațională de Etici aplicate din Cluj cu tema Experiențe ale crizei și perspective
etice, Cluj, (în colaborare cu conf. univ. dr. Ungvári Zrínyi Imre).
• 22 mai 2010 ‒ Conferința docotoranzilor. Zilele Deschise ale Filosofiei, a V-a ediție, Cluj.
• 22 mai 2009 ‒ Conferința docotoranzilor. Zilele Deschise ale Filosofiei, a IV-a ediție, Cluj.
• 24 noiembrie 2005. Conferința conmemorativă Universitatea „Bolyai”. Aniversarea de 60 de ani de la
înființarea Universității „Bolyai”. Zilele Universității Partium, Universitatea Creștină Partium, Oradea.
• 19 noiembrie 2005. Conferința conmemorativă Universitatea „Bolyai”. Aniversarea de 60 de ani de la
înființarea Universității „Bolyai”. Zilele Științei Maghiare în Transilvania, Societatea Bolyai, Cluj.
• 22 octombrie 2005 ‒ Conferinţa internaţională de deschidere a anului universitar, cu tema Este posibilă astăzi
predarea filosofiei? Posibilităţile predării filosofiei în contextul reformei universitare actuale organizată la
UBB, Departamentul de Filosofie–linia maghiară, Cluj.
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• 3 noiembrie 2001 ‒ Conferinţa de deschidere a anului universitar cu tema Filosofie aplicată – aplicarea
filosofiei, organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia de studii maghiară, Cluj.
• 27-30 octombrie 2000 ‒ Conferinţă internaţională cu tema Filosofie şi teologie în istoria spiritualităţii
maghiare, organizată prin colaborare între Catedra de Istoria Filosofiei, Universitatea din Miskolc şi
Departamentul de Filosofie–linia de studii maghiară, UBB, Cluj, cu locuri de desfăşurare Miskolc, Ungaria –
Cluj, România.

b) Participări la manifestări ştiinţifice internaționale și naționale
2017
• 23-24 noiembrie 2017 ‒ A másik nézőpontjára való tekintettel (Cu privire la punctul de vedere al celuilat) ‒
Conferința internațională cu tema „Új kihívások az etika oktatásában ‒ filozófiai tradíciók és alternatív
módszerek”, organizată de Universitatea „Eszterházy Károly”, Filiala MTA din Miskolc, Eger.
• 17-18 martie 2017 ‒ A horizontális transzcendencia (Transcendența orizontală) ‒ Conferința interdisciplinară
cu tema Actualitățile Reformei, organizată la UBB, Departamentul de Literatură Maghiară, Cluj.
• 25 februarie 2017 ‒ A különbség szimulakruma(i) (Simulacrul diferenței) ‒ Conferinţa internațională cu tema
Lumea simulacrelor și promisiunea împlinirilor. VI. Conference of Applied Ethics Cluj, organizată la UBB,
Departamentul de Filosofie în limba maghiară, Cluj.
2016
• 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.
• 12-13 mai 2016 ‒ A felejtés adománya (Aportul uitării) ‒ Conferinţa cu tema „Note de subsol la Platon. (15.)
Memoria”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Univ. din Szeged, Filiala
Academiei Maghiare de Ştiinţe, Szeged, Ungaria.
• 20 aprilie 2016 ‒ A magunkrapillantás követelménye (Cerința reflectării de sine) ‒ Conferința cu ocazia Zilelor
academice ‒ Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania, Cluj.
2015
• 15-16 mai 2015 ‒ A kérdezés mint erőszak (Interogarea ca violență) ‒ Conferinţa 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 Ştiinţe, Szeged, Ungaria.
• 6-7 noiembrie 2015 ‒ Egyedül az ember... (Numai omul...) ‒ Conferinţa 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.
2014
• 15-16 mai 2014 ‒ A bizalom közege (Mediul încrederii) ‒ Conferinţa 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 Ştiinţe, Szeged, Ungaria.
• 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.
• 7-8 noiembrie 2014 ‒ Az ismétlés ritmusa (Ritmul repetiției) ‒ Conferinţa 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) ‒ Conferinţa internațională cu tema Instituție,
revoltă, etos. Despre puterea birocratică. IV. Conference of Applied Ethics Cluj, organizată la UBB,
Departamentul de Filosofie în limba maghiară, 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.
2013
• 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 Învăţământ
Superior „Eszterházy Károly”, Eger, Ungaria.
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• 23. octombrie 2013 ‒ A nyelv csendje (Liniștea limbii) ‒ Ziua Științei Maghiare în Transilvania, secția de
Filosofie, Societatea Muzeului Ardelean, Cluj.
• 18-19 octombrie 2013 ‒ A játék mint átváltozás (Jocul ca metamorfoză) ‒ Conferinţa 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...) ‒ Conferinţa internațională cu tema Îngrijirea
vieții și libertatea omului. Respectul față de viață, valorile vieții, politici de viață. III. Conference of Applied
Ethics Cluj, organizată la UBB, Departamentul de Filosofie în limba maghiară, Cluj.
2012
• 17-18 mai 2012 ‒ A Másik szólítása (Chemarea Celuilat) ‒ Conferinţa 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 Ştiinţe, Szeged, Ungaria.
• 27 octombrie 2012 ‒ A valamit mondó hang (Voce și rostire) ‒ Conferinţa internaţională 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) ‒ Conferinţa
internațională cu tema Comunicarea ca spațiul nostru vital. Problemele comunicării sociale și mediatice. II.
Conference of Applied Ethics Cluj, Departamentul de Filosofie–linia maghiară, UBB, Cluj.
• 4-5 mai 2012 ‒ A tudománykommunikáció lehetőségei (Posibilitățile comunicării științifice) ‒ Conferinţa
internațională cu tema Schimbarea de paradigme și comunicarea. Dialog interdisciplinar 1., organizată de
Societatea Bolyai‒UBB, Cluj.
2011
• 12-13 mai 2011 ‒ Észnél lenni (A fi rațional) ‒ Conferinţa cu tema „Note de subsol la Platon. (10.) Rațiunea”,
organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Universităţii din Szeged, Filiala
Academiei de Ştiinţe Maghiare, Szeged, Ungaria.
• 29 octombrie 2011 ‒ Megmutatkozás és megszólalás (Prezentare și rostire) ‒ Conferinţa internaţională de
deschidere a anului universitar, cu tema „Concept şi/sau imagine III. Gândirea în imagini ‒ activitatea cu
imagini. Filosofie, științe sociale, visual culture” organizată la UBB, Departamentul de Filosofie în limba
maghiară, Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania, Cluj.
• 20 mai 2011 ‒ Az életgyakorlat válsága (Criza practicii de viață) ‒ Conferinţa internațională cu tema
Experiențe ale crizei și perspective etice. Conference of Applied Ethics Cluj, Departamentul de Filosofie–linia
maghiară, UBB, Cluj.
• 4-5 martie 2011 ‒ Valóságépítő virtualitás (Virtualitatea reală) ‒ Conferința internațională cu tema Întâlnirea
spațiilor reale și virtuale organizată la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureş.
2010
• 11-12 noiembrie 2010 ‒ Multi- és/vagy interkulturális egyetem? (Universitatea multiculturală și/sau
interculturală) ‒ Conferința cu tema „Ideea de universitate în tradiția spirituală europeană”, organizată la
Institutul de Învăţământ Superior „Eszterházy Károly”, Eger, Ungaria.
• 14-15 mai 2010 ‒ Az akarat mint válasz (Voința ca răspuns) ‒ Conferinţa cu tema „Note de subsol la Platon.
(9.) Voința”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Univ. din Szeged, Filiala
Academiei Maghiare de Ştiinţe, Szeged, Ungaria.
• 29-30 aprilie 2010 ‒ A felelősség ‒ hermeneutikai megközelítésben (Responsabilitatea ‒ o abordare
hermeneutică) ‒ Conferința internațională organizată cu tema „Societatea de risc și responsabilitatea” organizată
Asociația Științifică Ethos, Societatea de Filosofie Aplicată, Filiala Academiei Maghiare de Ştiinţe din Pécs,
Universitatea din Pécs, Pécs, Ungaria.
• 23 octombrie 2010 ‒ A kép nyelvi dimenziója (Dimensiunea linguală a imaginii) ‒ Conferinţa internaţională de
deschidere a anului universitar, cu tema „Concept şi/sau imagine II. Gândirea în imagini ‒ activitatea cu
imagini. Filosofie, științe sociale, visual culture” organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia maghiară,
Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania, Filiala Academiei de Ştiinţe Maghiare din Cluj, Cluj.
2009
• 20-21 noiembrie 2009 ‒ Az a priori problémája Köteles Sámuel filozófiai rendszerében (Problema a priori-ului
în sistemul filosofic al lui Sámuel Köteles) – Conferinţa internaţională cu tema „Enigmele a priori-ului în istoria
filosofiei maghiare”, organizată la Universitatea Miskolc, Departamentul de Filosofie, Bükkszentkereszt,
Ungaria.
• 14-15 mai 2009 ‒ Az értelmezés szabadsága (Libertatea interpretării) – Conferinţa cu tema „Note de subsol la
Platon. (8.) Libertatea”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Universităţii din
Szeged, Szeged, Ungaria.
• 27-28 noiembrie 2009 ‒ Az értelmezések piaca (Piaţa interpretărilor) – Conferinţa internaţională cu tema „Piaţa
şi cultura. Perspective critice pentru cercetarea istorică şi contemporană a relaţiei între cultură şi economie
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după cotitura culturală” organizată de KMEI, UBB–linia de studii maghiară, Societatea Etnografică „Kríza
János”, Cluj.
• 17 octombrie 2009 ‒ A fogalomalkotás mint nyelvi történés (Procesul conceptualizării ca survenire lingvistică)
– Conferinţa internaţională de deschidere a anului universitar, cu tema „Concept şi/sau imagine I. Conceptul
astăzi. Abordări tradiţionale, tipologice, mentale, disciplinare” organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–
linia maghiară, Cluj.
• 6 iulie 2009 ‒ Introducere: Cultura în perspectivă semiotică – Simpozionul docotranzilor la Catedra de
Filosofie Sistematică, cu tema Semiotică, societate, cultură, organizat în cadrul programului CNCSIS PN II. TD
- 379/2008, Cluj.
2008
• 15-16 mai 2008 ‒ Az igazságosság játéka (Jocul dreptăţii) – Conferinţa cu tema „Note de subsol la Platon. (7.)
Dreptatea”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Universităţii din Szeged,
Szeged, Ungaria.
• 11-12 aprilie, 2008 ‒ Közösség és egyén – hermeneutikai nézőpontból (Comunitate şi individ – sub aspect
hermeneutic) – Conferinţa internaţională cu tema Közösség és instabilitás (Comunitate şi instabilitate) organizată
de Societatea de Filosofie Aplicată, Centrul Cultural „Erdei Ferenc” Kecskemét, Ungaria.
• 29 februarie - 1 martie 2008 ‒ Az új média hermeneutikája (Hermeneutica mediei noi) – Conferinţa
internaţională cu tema „Media nouă şi atitudinea comunicativă”, organizată la Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Unversitatea Sapientia, Târgu-Mureş.
2007
• 26-27 septembrie 2007 ‒ Lehetséges-e erdélyi magyar filozófiai hagyomány? (Este posibilă o tradiţie a
filosofiei maghiare din Transilvania?) – Conferinţa „Probleme actuale ale filosofiei maghiare”, organizată de
Societatea Böhm-Bartók şi Mikes International din Olanda, Centrul de conferinţe Mennorode, Elspeet.
• 10-11 mai 2007 ‒ A gyűlölet-beszéd (Vorbirea de ură) – Conferinţa cu tema „Note de subsol la Platon. (6.)
Ura”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a Universităţii din Szeged, Szeged,
Ungaria.
• 27 octombrie 2007 ‒ Európa másik arca (Cealaltă faţă a Europei) – Conferinţa internaţională de deschidere a
anului universitar, cu tema „Fiinţa europeană şi filosofia. Filosofia europeană – baza unităţii europene”
organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia maghiară, Cluj.
2006
• 11-12 mai 2006 ‒ A lelkiismeret szava (Cuvântul conştiinţei) – Conferinţa cu tema „Note de subsol la
Platon.(5.) Conştiinciozitatea”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a
Universităţii din Szeged, Szeged, Ungaria.
• 11 noiembrie 2006 ‒ A közös nyelv problémája (Problema limbajului comun) – Conferinţa internaţională de
deschidere a anului universitar, cu tema „Probleme filosofice ale interculturalităţii” organizată la UBB,
Departamentul de Filosofie–linia maghiară, Cluj.
2005
• 19-20 mai 2005 ‒ A barátság hermeneutikájáról (Despre hermeneutica prieteniei) – Conferinţa cu tema „Note
de subsol la Platon. (4.) Prietenia”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie, Catedra de Filosofie a
Universităţii din Szeged, Szeged, Ungaria.
• 22 octombrie 2005 ‒ Predarea filosofiei ca Bildung (A filozófiatanítás mint képzés) – Conferinţa internaţională
de deschidere a anului universitar, cu tema „Este posibilă astăzi predarea filosofiei? Posibilităţile predării
filosofiei în contextul reformei universitare actuale” organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia
maghiară, Cluj.
2004
• 9-11 septembrie 2004 ‒ A XX. századi magyar filozófiatörténet-írás módszertani vonatkozásairól. (Despre
problemele metodologice ale istoriografiei filosofiei maghiare din secolul XX) – Conferinţa internaţională cu
tema „Renaşterea descoperită”, organizată de Catedra de Istoria Filosofiei a Universităţii din Miskolc şi Filiala
Academiei Maghiare, Miskolc, Ungaria.
• 13-14 mai 2004 ‒ A bűn problémája és a végesség tapasztalata. (Problema păcatului şi experienţa finitudinii) –
Conferinţa cu tema „Note de subsol la Platon.(3.) Păcatul”, organizată de Societatea Maghiară de Filosofie,
Catedra de Filosofie a Universităţii din Szeged, Szeged, Ungaria.
• 23-24 aprilie 2004 ‒ A megértés módján élni... (Comprehensiunea ca mod de viaţă) – Conferinţa internaţională
cu tema „Principii de viaţă, valori, practică”, organizată de Societatea de Filosofie Aplicată, Kecskemét,
Ungaria.
• 13 noiembrie 2004 ‒ Közösség-e a kisebbség? (Minoritatea ca colectivitate) – Conferinţa de deschidere a
anului universitar, cu tema „Individ, stat, colectivitate” organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia
maghiară, Cluj.
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2003
• 2-3 octombrie 2003 ‒ A hallgatás retorikája. (Retorica tăcerii) – Conferinţa de deschidere a anului universitar,
cu tema „Limbaj–argumentare–convingere”, organizată la Institutul de Filosofie, Universitatea „Eötvös Loránd”,
Budapesta, Ungaria.
• 22 noiembrie 2003 ‒ „A dolog maga”. („Lucrul însuşi”) – Conferinţa de deschidere a anului universitar, cu
tema „Despre afirmabilitate” organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia maghiară, Cluj.
2002
• 26-27 septembrie 2002 ‒ Értelmezés, érvelés, alkalmazás (Interpretare, argumentare, aplicare) – Conferinţa de
deschidere a anului universitar, cu tema „Propoziţie, normă, acţiune”, organizată la Institutul de Filosofie –
Grupul de Cercetări din domeniul Filosofiei Limbajului, Universitatea „Eötvös Loránd”, Budapesta, Ungaria.
• 6-7 iunie 2002 ‒ Lehetséges-e a hermeneutikai diskurzus? (Este posibilă discursul hermeneutic?) –Conferinţa
cu tema „Discursuri filosofice”, organizată la Institutul de Învăţământ Superior „Eszterházy Károly”, Eger,
Ungaria.
• 22-23 martie 2002 ‒ Az alkalmazás értelme. (Sensul aplicării) – Conferinţa cu tema „Şansele filosofiei
aplicate”, organizată de Societatea de Filosofie Aplicată, Kecskemét, Ungaria.
• 23 noiembrie 2002 ‒ Alkalmazott filozófiai vizsgálódások az erdélyi magyar kultúrában. (Cercetări de filosofie
aplicată în cultura maghiară din Transilvania) – Conferinţa cu tema „Ştiinţa în cultura maghiară din
Transilvania” organizată de Societatea Muzeului Ardelean, Cluj.
• 26 octombrie 2002 ‒ Sokféleség és egység a kommunikációban. (Diversitate şi unitate în comunicare) –
Conferinţa de deschidere a anului universitar, cu tema „Pluralitate şi comunicare” organizată la UBB,
Departamentul de Filosofie–linia maghiară, Cluj.
• 1 iunie 2002 ‒ Az erdélyi magyar társadalomtudományi kutatások. 1990-2001. (Investigaţii în
domeniul ştiinţelor sociale în cultura maghiară din Transilvania. 1999-2001.) – Conferinţa cu tema „Ştiinţă şi
cunoaştere în Transilvania. 1990-2001” organizată de Fundaţia Sapientia–Institutul Programelor de Cercetare,
Cluj.
2001
• 3 noiembrie 2001 ‒ A filozófia alkalmazásának hermeneutikai aspektusai. (Aspecte hermeneutice ale aplicării
filosofiei) – Conferinţa de deschidere a anului universitar cu tema „Filosofie aplicată – aplicarea filosofiei”,
organizată la UBB, Departamentul de Filosofie–linia de studii maghiară, Cluj.
• 26-27 octombrie 2001 ‒ A keresztény hagyomány és a modern ember viszonya Mircea Eliade felfogásában.
(Raportul dintre tradiţia creştină şi omul modern în concepţia lui Mircea Eliade) – Conferinţa cu tema „Formele
de manifestare ale sacralităţii în tradiţia iudeo-creştină”, organizată de Fundaţia Posticum–Movimentum
Iuventutis Christianae, Oradea.
2000
• 27-30 octombrie 2000 ‒ Egy kisebbségi létparadoxon filozófiai hátteréről. (Despre aspectele filosofice ale
paradoxului fiinţei minoritare) – Conferinţă internaţională cu tema „Filosofie şi teologie în istoria spiritualităţii
maghiare”, organizată prin colaborare între Catedra de Istoria Filosofiei, Universitatea din Miskolc şi
Departamentul de Filosofie–linia de studii maghiară, UBB, Cluj, cu locuri de desfăşurare Miskolc, Ungaria –
Cluj, România.
• 27-28 octombrie 2000 ‒ Dialógus és politikai kultúra. (Dialogul şi cultura politică) – Conferinţa internaţională
cu tema „Europeanismul – cultură morală şi politică”, organizată de Facultatea Pedagogică „Juhász Gyula”,
Universitatea din Szeged, la Kecskemét, Ungaria.
• 13-14 octombrie 2000 ‒ A közép-európaiság lehetőségéről. (Despre posibilitatea modului de a fi centraleuropean) – Conferinţa cu tema „Centrul Europei – Europa Centrală?”, organizată de Cercul de Ştiinţe Sociale,
Catedra de Filosofie, Universitatea din Szeged, Szeged.
• 5-8 octombrie 2000 ‒ A hermeneutikai tudat csapdája. (Capcana conştiinţei hermeneutice) – Conferinţa de
deschidere a anului universitar, cu tema „Limbaj, comprehensiune, interpretare”, organizată la Institutul de
Filosofie, Universitatea „Eötvös Loránd”, Budapesta, Ungaria.
• 28-29 septembrie 2000 ‒ A hermeneutika mint alkalmazott filozófia. (Hermeneutica ca filosofie aplicată) –
Conferinţa cu tema „În proces de dialog cu soarta lumii – posibilităţile filosofiei în contextul globalizării”,
organizată la Institutul de Învăţământ Superior „Eszterházy Károly”, Eger, Ungaria.
• 24-26 martie 2000 ‒ A hermeneutikai szemlélet esélyei az ezredfordulón. (Şansele viziunii hermeneutice la
sfârşit de mileniu) – Conferinţa cu tema „Filosofia la sfârşit de mileniu”, organizată de Institutul de Filosofie a
Academiei Maghiare de Ştiinţe, Kecskemét, Ungaria.
1998
• 17-18. septembrie 1998 ‒ Az európai racionalitás két arca. (Cele două feţe ale raţionalităţii europene) –
Conferinţa internaţională cu tema „Integrarea europeană – filosofia europeană”, organizată la Universitatea
„József Attila”, Szeged, Ungaria.
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1996
• 31 octombrie 1996 ‒ Derrida Marx-képéről. (Imaginea lui Marx în opera lui Derrida) – Conferinţa cu tema
„Derrida şi Marx”, organizată la Institutul de Învăţământ Superior „Juhász Gyula”, Szeged, Ungaria.
• 25-28 septembrie 1996 ‒ A descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben. (Despre ideea cartesiană
de Dumnezeu în perspectivă hermeneutică) – Conferinţa internaţională de filosofie cu tema „Cele patru sute de
ani ale cartesianismului”, organizată la Universitatea „József Attila”, Szeged, Ungaria.
• 16-18 ianuarie 1996 ‒ A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről. (Despre Atelierul de filosofia ştiinţei
din Sf. Gheorghe) – Conferinţa internaţională cu tema „Tradiţii alternative în cultura filosofică maghiară”,
organizată la Universitatea din Miskolc, Ungaria.
• 17-19 octombrie 1996 ‒ A tudomány és a filozófia viszonya Böhm Károly felfogásában. (Raportul dintre
filosofie şi ştiinţă în concepţia lui Böhm Károly) – Conferinţa internaţională organizată la Universitatea „BabeşBolyai” despre activitatea lui Böhm Károly, Cluj.
1995
• 22 noiembrie 1995 ‒ Az egyetem eszméje a romániai magyar politikai-ideológiai mezőben (Ideea de
universitate în câmpul politico-ideologic maghiar din România) – Conferința organizată de Sicietatea
Interdialog, Miercurea-Ciuc.

Cluj, 10 septembrie 2018.
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