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Dosar Grup de Cercetare (propunere) 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

SEMINARUL DE ANTROPOLOGIE ISTORICĂ 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Prof. univ. dr. TOADER NICOARĂ  

Domeniul ştiinţific Istorie 
Adresa paginii web a 
grupului 

http://hiphi.ubbcluj.ro/hiphi/CAI/ 
 

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

nicoaratoader@yahoo.fr 
 

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 

 
Seminarul îşi propune să continue promovarea cercetărilor de antropologie istorică pe 

teme precum: istoria sensibilităţii, disciplinarea socială, gender studies, istoria alimentaţiei şi 

consumului, istoria violenţei, istoria loasirului, etc. Aceste problematici fac obiectul cercetărilor 

proprii ale membrilor seminarului, precum şi ale tezelor de doctorat care gravitează în jurul 

seminarului. În anul curent estimăm publicarea a cel puţin 6 teze iar în următorii 2-3 ani a unui 

număr mai mare de teze, la care se vor adăuga încă cinci sinteze în cadrul colecţiei Bibliotecii de 

Antropologie istorică. 

Un alt obiectiv prioritar al seminarului va consta în avansarea revistei Caiete de 

Antropologie Istorică din categoria CNCSIS B+ la statutul de revistă cotată ISI prin includerea 

într-o serie de baze de date internaţionale şi atragerea de colaboratori permanenţi din centrele 

universitare străine de prestigiu. Urmărim să atragem printre colaboratorii revistei noastre 

personalităţi academice din Europa şi din lume, specialişti consacraţi în problematica 

antropologiei istorice şi a istoriei culturale. 

Urmărim de asemenea să deschidem Sesiunea Internaţională a Seminarului unor 

personalităţi relevante ştiinţific, dar şi tinerilor cercetători şi doctoranzi. 
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C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
1. Prof.univ.dr. Toader Nicoară Facultatea de Istorie şi 

Filosofie, Catedra de Istorie 
Modernă 

 

2. Prof.univ.dr. Sorin Mitu Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Modernă 

 

3. Prof.univ.dr. Simona Nicoară Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Modernă 

 

4. Conf.univ.dr. Rüsz Fogarasi 
Enikõ 

Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Medie şi Istoriografie 

 

5. Lector univ.dr. Constantin 
Bărbulescu 

Facultatea de Istorie şi 
Filosofie, Catedra de Istorie 
Modernă 

 

 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 
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