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Activitatea de cercetare pe anul 2015

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii
Europene poate fi caracterizată și în anul 2015 de un nivel ridicat de performanță, care se întruchipează în
organizarea conferințelor și altor manifestări științifice, granturile de cercetare, publicațiile și participarea
la diferite conferințe a membrilor centrului de cercetare, precum și îndrumarea studenților în activitățile
lor de cercetare.
În anul 2015, Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene în parteneriat cu alte
instituții a organizat două conferințe internaționale. Cele două conferințe au avut loc în perioada 8-9
octombrie, la sediul facultății noastre.
Conferința intitulată: “Patterns of Integration of Old and New Minorities in a Europe of Complex
Diversity” a avut un mare succes, participănd cercetători din peste zece țări, limba conferinței fiind
engleza.
Conferința de limba germană cu titlul “Zerfällt Europa? – Aktuelle Krisenherde und ihre
Bewältigung im Spannungsfeld nationaler Interessen” a avut ca temă perspectivele Uniunii Europene,
precum și interesele naționale diferite care influențează funcționarea acestei integrări regionale. Între
participanții conferinței s-au numărat cadre didactice, cercetători, politicieni și alți specialiști din
Germania, Ungaria și România.
Pe lângă aceste două conferințe departamentul nostru a participat și la organizarea celei de-a
patra Conferință de Științe Politice din Transilvania.
Asemănător cu anii precedenți am organizat Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor la nivel de facultate și
în anul 2015. Sesiunea a avut loc în perioada 24-25 martie, și din partea specializării RISE au participat 5
studenți. La sesiunea organizată la nivel regional (Transilvania) în perioada 21-24 mai, de la specializarea
RISE au participat 3 studenţi, dintre care Keresztes Botond (anul III) a obținut premiul III, îndrumătorul lui a
fost drd. Székely Tünde.
Seria Seratelor Academice a continuat şi în anul 2015 cu participarea cadrelor didactice,
cercetători sau specialiști din țară sau Ungaria. În total, am organizat șapte astfel de manifestări:
1. Dr. Makkai Béla (Károli Gáspár Református Egyetem): A regáti magyarság és a dualista korszak
nemzetpolitikája (19 februarie 2015);
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2. Szávics Petra (Agenția de Dezvoltarea Regională Nord-Vest): Betekintés az uniós támogatások
világába (5 martie 2015);
3. Prezentarea institutului de istorie “Veritas” din Ungaria și prelegerea profesorului dr. Szakály
Sándor: Magyarország helyzete és lehetőségei 1938-1941 között. A területi visszacsatolások és
a magyar hadba lépés nemzetközi háttere (27 martie 2015);
4. Dr. Maruzsa Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A hidegháború, mint békefolyamat
(16 aprilie 2015);
5. Masă rotundă despre Statul Islamic, Islam și Eurabia cu experți din Ungaria: Prof. dr. Maróth
Miklós, academician, Prof. dr. Rostoványi Zsolt, rector al universității “Corvinus” și dr. Varga
Norbert (Nyugat-magyarországi Egyetem), moderator: Prof. dr. Tonk Márton (29 aprilie 2015);
6. Prof. dr. Szabó Máté (Eötvös Loránd Tudományegyetem, fostul ombudsman general al
Ungariei): Ombudsmanok az emberi jogokért: Európa, Magyarország és Románia (22
septembrie 2015);
7. Dr. Püski Levente (Debreceni Egyetem): Az ellenzéki pártok politizálási lehetőségei a két
világháború közötti magyar parlamentben (4 noiembrie 2015).
În 2015 a apărut volumul VII al revistei Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional
Studies, editată de către membrii centrului de cercetare al departamentului. Volumul curent conține 9
articole având ca temă deportările sovietice din anii 1944-1945 și alte teme conexe, o recenzie de carte și
câteva prezentări ale evenimentelor importante din cadrul departamentului. Volumul VIII al revistei este în
curs de apariție.
În ceea ce privește cercetarea ştiinţifică a membrilor centrului se poate observa că cercetările
individuale au jucat un rol principal şi în acest an. Membrii colectivului de cercetare au fost implicaţi întrun total de 5 granturi: 3 individuale şi 2 colective.
1. Lupescu Radu: Arhitectura ordinelor mendicante din Transilvania. Fosta mănăstire dominicană din Cluj
în secolele XIV-XVI.
2. Bodó Barna: Diaspora internă și asimilarea
3. Toró Tibor : Bursă postdoctorală de 6 luni în domeniul cercetării sistemului de învăţământ în limba
maghiară
4. Toró Tibor: Problema drepturilor lingvistice în administrația locală
5. Balla Emese: Investigarea circumstanțelor obținerii subvențiilor pentru dezvoltare rurală și analiza
impactului economic, social și cultural al subventiilor în Ținutul Secuiesc.
Pe parcursul anului 2015, membrii colectivului de cercetare au publicat în total 22 de articole sau
capitole de cărți, dintre care 2 articole au apărut în reviste indexate în baze de date internaţionale. A
apărut și o carte în care un membru al colectivului este printre autori: Dr. Bank Barbara–Benkő Levente–
Dr. Bognár Zalán–Deák László–Dr. Dupka György–Köteles László–Márkus Bea–Dr. Murádin János Kristóf–
Weiss Rudolf: „>>Itt volt a végállomás<< Halálos áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek
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a Kárpát-medencében 1944–1949” („Aici a fost ultima staţie” Acţiuni violente cauzatoare de victime, duse
împotriva germanilor şi maghiarilor în Bazinul Carpatic 1944–1949), Pécs: Magyarországi Németek PécsBaranyai Nemzetiségi Köre, Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma, 2015. (358 p.)
Participările la conferinţe naţionale şi internaţionale ale membrilor colectivului de cercetare au
fost ridicate şi în 2015, rezultând într-un număr total de 36 de participări.
Cercetările individuale ale membrii colectivului de cercetare se leagă în primul rând de temele
enumerate mai jos:


Lect. univ. dr. Balla Emese: Dezvoltare rurală; Subvenţiile Uniunii Europene: rezultate şi deficienţe
în planificarea şi organizarea dezvoltării rurale durabile.
 Asist. univ. drd. Baricz Ágnes: Literatura maghiară religioasă din secolul al XVII-lea.
 Conf. univ. dr. Bodó Barna: Autonomia și elita politică română; Comunitățile locale din Ardeal și
tranziția.
 Lect. univ. dr. Lupescu Radu: Arhitectura ordinelor mendicante în Ungaria. Fostul claustru
dominican din Cluj în secolele XIV-XVI; Pentru gloria Mântuitorului şi demintăţii personale.
Monumente cu program heraldic ca expresie a patronajului artistic în Transilvania în Evul Mediu.
 Asist. univ. drd. Moritz Kinga: Moştenirea episcopului Unitarian János Körmöczi.
 Lect. univ. dr. Murádin János: Istoria Partidului Ardelean între 1940 şi 1944; Deportarea civililor
clujeni în Uniunea Sovietică în toamna anului 1944; Trecerea frontului la Cluj în 1944; Transformări
instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania în perioada 1944–1948.
 Lector univ. dr. Szenkovics Dezső: Analiza conflictului ruso-ucrainean; Recepția operei gandhiene
în bazinul Carpatic (1900-1948).
 Prep. univ. drd. Székely Tünde: Survey între leaderii organizațiilor maghiare, între organizații de
educație superioară, organizații științifice și organizații de specialitate despre managementul
organizațiilor sub egida creativității; Survey între doctoranzii din Ungaria, înmatriculați în 2015 în
anul I. la studii doctorale; Survey între doctoranzii maghiari din Bazinul Carpatic; Jubileu de 20 de
ani al Organizației Doctoranzilor din Ungaria.
 Prof. univ. dr. Tonk Márton: Analiza critică a moştenirii lui Sándor Tavaszy, cercetări privind
politica educaţională în România şi Ungaria
 Asist. univ. dr. Toró Tibor: Integrarea romilor pe piața muncii în două localități din Transilvania;
Relații interetnice în județul Arad la începutul secolului XX; Drepturile lingvistice ale minorităților
naționale în România. Raport de țară; Școli în pericol. Situația autobuzelor școlare în Ardeal.
Analiză de politici publice.
Având în vedere prevederile legii învăţământului, cadrele didactice implicate în procesul
educaţional al limbilor străine sunt înscrise în programe de doctorat: Moritz Kinga abordează o temă de
cercetare referitoare la moştenirea episcopului Unitarian János Körmöczi și Baricz Ágnes are ca temă:
literatura maghiară religioasă din secolul al XVII-lea.
În cele din urmă, putem afirma că activitatea de cercetare a departamentului şi a centrului de
cercetare se caracterizează de un nivel ridicat de performanță. Toate cadrele didactice au dobândit titlul
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de doctor sau sunt înscrise la doctorat şi desfăşoară o activitate de cercetare continuă în concordanţă cu
domeniul lor de cercetare şi activitate didactică.

Cluj-Napoca, 31. 01. 2016.

Lect. univ. dr. Balla Emese
Director centru de cercetare

Lect. univ. dr. Lupescu Radu
Director de Departament

