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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
a. „Problema autoafecţiei în prelegerea din 1960 al lui Merleau-Ponty şi în opera lui Derrida Vocea şi
fenomenul” (Az önaffekció problémája Merleau-Ponty 1960-as Husserl-előadásában és Derrida a Hang és
fenomén című művében), in: kellék 36 (2009), pag. 55–68.
b. „Husserl helye a régi és az új magyar recepcióban” (Husserl in receptia maghiara veche si noua), in:
kellék 36 (2009), Cluj-Oradea. 137–150.
c. „How do Categorial Representations Influence Everyday Intuition. On Husserl΄s Early Attempt to
Grasp the Horizontal Structure of Consciousness” Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia LIII 12, 2008. 49–61.
d. „Husserl despre relatia obiectelor şi faptelor în opera Experientă şi judecare” (Husserl a tárgyak és
tények viszonyáról a tapasztalat és ítéletben) in: Kellék nr. 31, 2007, Cluj-Szeged-Oradea.
e. „Mica lexicologie austriacă” (Kis osztrák lexikológia – Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe.
Hrsg.: Helmut Vetter ), in: Kellék 29. (2007), 105–110.
f. „Metafotologie şi istorie gândirii. (Metafora és gondolkodástörténet – Hans Blumenberg: Metaforológiai
tanulmányok – recenzió), in: Kellék 29. (2007), 95–103.

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
a. „Cum a ajuns Husserl la Halle? Ştiintă şi administrarea ştiinţelor”(Hogyan került Husserl Halléba?
Tudomány és tudományszervezés), în curs de apariţie in: Világosság 2010/tavasz
b. „Despre încercările lui Husserl de a interpreta operele lui proprii. Un exemplu pe baza cărţii Logică
formală şi logică transcendentală” (Husserl kései kísérletei korábbi művei értelmezésére. Egy példa a
Formális és transzecendentális logika kapcsán), in: Varga P. A.–Zuh D. (red.): Husserl és a logikai
vizsgálódások, 275–300. ISBN 978-963-236-235-9
c. „Husserl despre idealităţile libere şi fixe.” (Edmund Husserl a szabad és a kötött idealitásokról) In:
Veress Károly (red.): Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben. Ed. Egyetemi Műhely –
Cluj, 2009. ISBN 978-973-88620-6-7, pag. 73–90.
d. „Unitatea istoriei filosofiei europene”(Az európai filozófiatörténet egysége), in: Egyed Péter (red.):
Európaiság és filozófia, Pro-Philosophia, Cluj, 2009. 99–136. ISBN 978-606-8074-00-9
e. „Spontaneitate şi construcţie istorică. Despre termenul ambiguu al „mitului” la Husserl.” (Történeti
spontaneitás és történeti konstrukció. Husserl mítoszfogalmának kétértelműségéről.) in: Kenéz LászlóRónai András: A dolgok (és a szavak). A fenomenológiai kutatás kortárs problémái. L’Harmattan,
Budapest, 2008. ISBN 978-953-236-085-0
f. „Problema intersubiectivităţii – o latură negligată a soluţiei clasice” (Az interszubjektivitás problémája –
A klasszikus fenomenológiai megoldás egy elhanyagolt részlete), in: Veress Károly (szerk.) A távolság
antinómiái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások, Egyetemi Műhely, Cluj, 2008. ISBN 978973-88620-7-1. 9–30.
g. „Exigenţa teoriei în istoriografia lui Reinhart Koselleck” (A történelem elméletigénye Reinhart
Kosellecknél) In: Egyed Péter (red.): Érték és történelem. Pro Philosophia, Cluj, 2008. pag. 150–152.,
ISBN 978-973-87781-6-0
h. „Despărtirea intelectuală al lui Sartre şi Merleau-Ponty” (Sartre és Merleau-Ponty szakítása) – Pro
Philosophia, Nr. 46 (2006), pag. 55–64.
Traduceri:
a. Max Scheler: Vom Wesen der Philosophie Tranducere în lb. Maghiară, introducere şi glose. Redactat
de Balázs Mezei. Szent István Társulat, Budapest, 2008. ISBN 978-963-361-935-3
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
a. Husserl és a Logikai vizsgálódások. Ismeretfilozófia és fenomenológiai filozófia (Husserl şi Cercetările
logice. Filosofie cunoaşterii şi filosofie fenomenologică). Împreună cu Péter AndrásVarga. L’Harmattan
Ungaria, Budapesta, 2009. ISBN 978-963-236-235-9
8. Brevete internaţionale
9. Brevete naţionale
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
-
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
Poz. 3/g – Többlet. Filozófiai folyóirat, 2009/2. pag. 25. (Bene Adrián)
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
- Post-doctoranzi (lista nominală)
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
- Kellék – Kolzsvár (Cluj) Revistă de filosofie (ERIH C)
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
a. Antinomii ale distanţării (Cercetări de hermeneutică şi de filosofie aplicată) - proiect de cercetare cu nr.
4694/1/2008, cod de înreg. RO129157-053; Perioada 2008-2009; Instituţia organizatoare: Departamentul
de Filosofie–linia de studii maghiară în colaborare cu Societatea Bolyai; Director de proiect: prof. univ. dr.
Veress Carol; Participanţi: cadre didactice, doctoranzi, masteranzii; Finanţare: Fundaţia Szülőföld Alap,
Budapesta.
b. Interculturaliatea – o abordare filosofică şi interdisciplinară (Cercetări de hermeneutică şi de filosofie
aplicată) - proiect de cercetare cu nr. 5287/2007, cod de înreg. RO129157-041; Perioada 2007-2008;
Instituţia organizatoare: Departamentul de Filosofie–linia de studii maghiară în colaborare cu Societatea
Bolyai; Director de proiect: prof. univ. dr. Veress Carol; Participanţi: cadre didactice, doctoranzi,
masteranzii; Finanţare: Fundaţia Szülőföld Alap, Budapesta.
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
a. 2010 martie – Invitaţie la Universitatea din Pécs, Ungaria la Facultatea de Ştiinţe Umane, la Catedra de
Filosofie de a ţine 9 (nouă) cursuri în tema: Husserl şi opera Cercetările logice.
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14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale
a. 18 Decembrie 2009 – Conferinţă la 150 de ani de la naşterea lui Edmund Husserl – Conferinţă al
Academiei Maghiare de Ştiinţe, a Societăţii Maghiare de Fenomenologie şi a Societăţii de Filosofie
Maghiaro-Germane organizată la ELTE, Budapesta. Titlul prezentării: Relevanţa constitutivă a
conceptului de sedimentare la Husserl. (lb. Maghiară)
b. 6 Iunie 2009 - „Magyar es europai felvilágosodás – Ungarische und europäische Aufklärung”
(Iluminism maghiar si internaţional) la Casa Domus din Budapesta intre 5-7 iunie 2009, cu prezentarea:
„Az ember esmérete – Aranka György három párhuzamos kézirata és Köteles Sámuel kritikája”
(Cunostiinta omului – Trei manuscrise ale lui György Aranka si critica acestora de catre Sámuel Köteles
– lb. maghiară)
c. 22 Mai 2009. Workshop internaţional: „Konstitutive Phänomenologie und Konstruktivismus/
Phenomenology Between Constitution and Constructivism”, Cluj–Napoca. Titlul prezentării: Husserl’s
Doppelbegriff der Sedimentierung und seine konstitutionstheoretische Relevanz (lb. Germană)
d. 14 Martie 2009 – Al IV-lea Simposion Fenomenologic: Actualitatea fenomenologiei (A fenomenológia
aktualitása), Cluj, Sediul Asociaţiei Muzeului Ardelean. Titlul prezentării: Conceptul de sedimentare la
Husserl (lb. Magh.)
e. 29. Mai 2008 – Al III-lea Simpozion Fenomenologic, Szeged, Ungaria – Titlul lecturii: Husserl despre
logica semnelor. Notele lui Husserl asupra lui F. Bachmann, B. Bolzano şi W. James (lb. Maghiară)
f. 18 Martie 2008. Worshop internaţional: „Life Turn/Tournant de la vie”, Cluj-Napoca. Titlul
prezentării: How do Categorial Representations Influence Everyday Intuition. On Husserl΄s Early Attempt
to Grasp the Horizontal Structure of Consciousness. (lb. Engleză).
g. 22 Decembrie 2007 – „Intenţionalitatea” – Conferinţa Societăţii Maghiare de Fenomenologie, ELTE,
Budapesta. Titlul lecturii: Problema autoafecţiei în Vocea şi fenomenul lui Derrida şi în cursul despre
limitele fenomenologiei lui Husserl din 1960 al lui Merleau-Ponty. (lb. Maghiară)
h. 4. Mai 2007. – Al II-lea Simpozion Fenomenologic. Budapesta, Ungaria. Titlul lecturii: Husserl despre
relatia obiectelor şi faptelor în opera „Experientă şi judecare”. (lb. Maghiară)
i. 5. 22. decembrie 2006 – Conferintă la centenariul naşterii lui E. Levinas. Miskolc, Ungaria. Titlul
lecturii: Levinas despre Husserl – În anul 1940. (lb. Maghiară)
j. 21. decembrie 2005 – Conferintă la centenariul naşterii lui J.-P. Sartre. Budapesta, Ungaria. Titlul
lecturii: Despărtirea intelectuală al lui Sartre şi Merleau-Ponty. (lb. Maghiară)
k. 11. noiembrie 2005– Conferinta fenomenologi tineri. Pécs, Ungaria. Titlul lecturii: Spontaneitate şi
construcţie istorică. Despre termenul ambiguu al „mitului” la Husserl. (lb. Maghiară)
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
a. Workshop internaţional pt. doctoranzi: 70 de ani de la moartea lui Edmund Husserl. (lb. maghiară).
Cu invitaţi din Ungaria. (19. martie 2008, UBB)
b. Workshop internaţional: „Konstitutive Phänomenologie und Konstruktivismus/ Phenomenology
Between Constitution and Constructivism”, Cluj–Napoca la Fundaţia Colegiului European, Casa
Lapedatu.
c. Conferinţă la 150 de ani de la naşterea lui Edmund Husserl – Conferinţă al Academiei Maghiare de
Ştiinţe, a Societăţii Maghiare de Fenomenologie şi a Societăţii de Filosofie Maghiaro-Germane
organizată la ELTE, Budapesta
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III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)

Cea mai mare realizare ştiinţifică o consider organizarea (împreună cu colegul meu de la
Academia Maghiară de Ştiinţe) conferinţei de aniversare Husserl în decembrie 2009 la Budapesta
unde am şi participat la sesiunea de comunicări (vezi poz. 16/c resp. 15/a). La conferintă am
lansat un volum despre logica lui Edmund Husserl publicând studii de la şi despre Husserl,
respectiv despre recepţia acestui autor celebru din filosofia continentală şi cea analitică (vezi poz.
7/a).
Data:
11. 03. 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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