Raport asupra activităţii de cercetare pe anul 2016
Activitatea de cercetare științifică în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și
Studii Europene se caracterizată și în anul 2016 printr-un nivel ridicat de performanță, care se
întruchipează în organizarea conferințelor și altor manifestări științifice, granturi de cercetare,
publicații și participări la diferite conferințe ai membrilor centrului de cercetare, precum și în
îndrumarea studenților în activitățile lor de cercetare.
În anul 2016, Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene a fost implicat în
organizarea mai multor evenimente pe tema Civili maghiari din Transilvania în captivitate
sovietică 1944–1949. În cadrul acestor evenimente coordonate de către lect. univ. dr. Murádin
János Kristóf instituția noastră a organizat
 8 seminarii unde au fost invitați nume consacrate atât din țară, cât și din străinătate,
specialişti în cercetarea deportărilor sovietice (lista și tematica seminariilor pot fi
accesate
pe
pagina
de
web
a
departamentului
–
http://et.sapientia.ro/index.php?id=eloadas-sorozat).
 O expoziție întitulată „Meghalni könnyebb, mint elválni”. Erdélyi magyar civilek
szovjet fogságban 1944–1949 Emlékkiállítás, care a prezentat deportările sovietice
în memoria colectivă a comunității. Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 12
octombrie 2016.
 O cercetare cu tematica Cercetări regionale, colectare de memorii despre
deportările sovietice. În cadrul cercetării s-au colectat memoriile supraviețuitorilor
prin metoda interviului.
În perioada 10-12 noiembrie am organizat o conferinţă internaţională cu ocazia aniversării a
700 de ani de la ridicarea Clujului în rândul orașelor regale cu titlul: Cluj/Kolozsvár/Klausenburg –
700. 700 de ani de la obținerea statutului de oraș regal. La organizarea conferinţei au mai
participat: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, Societatea Muzeului
Ardelean și Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române. Au participat aproximativ 70 de
cercetători din România, Ungaria şi Republica Moldova.
Pe lângă aceste două conferințe departamentul nostru a participat și la organizarea celei dea cincea Conferințe de Științe Politice din Transilvania.
Asemenea anilor precedenți am organizat o Sesiunea Științifică a Studenților la nivel de
facultate și în anul 2016. Sesiunea a avut loc în perioada 13-15 aprilie, și din partea specializării
RISE au participat 9 studenți. La sesiunea organizată la nivel național (Conferința Științifică
Studențească din Transilvania) în perioada 19-22 mai, de la specializarea RISE au participat 7
studenți, dintre care Fodor Emőke (anul I) a obținut premiul III, iar Varga Szilvia (anul I) a obținut
Mențiune. Ambii studenți au avut ca și coordonator pe lect. univ. dr. Toró Tibor.
Seria Seratelor Academice a continuat și în anul 2016 cu participarea cadrelor didactice,
cercetători sau specialiști din țară sau străinătate. În total, am organizat două astfel de manifestări:
1. Prof. dr. univ. emeritus Jeremiás Éva (ELTE BTK – Departamentul de Iranistică,
Ungaria): Vallási Kisebbségek Iránban. 25 februarie 2016.

2. Csergő Zsuzsa, PhD (asociate professor la Departamentul de Științe Politice,
Queen’s University, Canada): Amerikai elnökválasztás, populizmus és demokrácia.
17. martie 2016.
În 2016 a apărut volumul IX și este în curs de apariție volumul X al revistei Acta
Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, editată de către membrii centrului de
cercetare al departamentului. Revista este open access și este indexată în mai multe bază de date
internaționale. Titlurile volumului IX pot fi accesate pe pagina de web a revistei:
http://www.acta.sapientia.ro/acta-euro/euro-main.htm.
În ceea ce privește cercetarea științifică a membrilor centrului se poate observa că
cercetările individuale au jucat un rol principal și în acest an. Membrii colectivului de cercetare au
fost implicați într-un total de 2 granturi: 2 individuale.
1. Lupescu Radu: Arhitectura ordinelor mendicante din Transilvania. Fosta mănăstire
dominicană din Cluj în secolele XIV-XVI.
2. Muradin János: Civili maghiari din Transilvania în captivitate sovietică 1944–1949.
Pe parcursul anului 2016, membrii colectivului de cercetare au publicat în total 30 de articole sau
capitole de cărți (lista completă vezi în Anexa 1), dintre care 3 articole au apărut în reviste indexate
în baze de date internaționale.
Centralizatorul articolelor apărute ale membrilor colectivului de
cercetare în anul 2016
Lucrări științifice publicate în reviste indexate în baze de
3
date internaționale (indicați și baza de date)
Lucrări științifice publicate în reviste din străinătate
3
(altele decât cele menționate anterior)
Lucrări științifice publicate în reviste, altele decât cele
7
menționate anterior
Capitole de cărți publicate în străinătate
1
Capitole de cărți publicate în țară
7
Lucrări științifice publicate în volumele manifestărilor
1
științifice în străinătate
Lucrări științifice publicate în volumele manifestărilor
4
științifice în țară
Lucrări publicate în reviste online
1
Editare, coordonare de volume
3
Total
30
Participările la conferințe naționale și internaționale ale membrilor colectivului de cercetare
au avut un număr ridicat și în 2016, rezultând un număr total de 19 de participări (lista completă
vezi în Anexa 2).

Centralizatorul participărilor la conferințe naționale și
internaționale ale membrilor colectivului de cercetare în
anul 2016
Conferințe naționale
9
Conferințe internaționale
10
Total
19
În anul 2016 Centrul de cercetare din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și
Studii Europene a adoptat o strategie de cercetare generală cu următoarele teme:
 Trecutul și prezentul comunității maghiare din Ardeal: schimbări demografice, viața
politică, posibilități de realizare a autonomiei și a drepturilor lingvistice, cultură și
politici de învățământ
 Istoria locală si moștenirea culturală
 Relații internaționale: analiza conflictului ruso-ucrainean
 Politici UE și îndeosebi politica agrară: dezvoltarea sectorului agricol, utilizarea
subvențiilor europene pentru dezvoltare rurală în România
Cercetările individuale ale membrii colectivului de cercetare se leagă în primul rând de
temele prezentate mai sus. Acestea sunt următoarele:
Prof. univ. dr. Tonk Márton
Corespondența lui Sándor Tavaszy
Posibilități și strategii în învățământul superior
maghiar din Transilvania
Prof. univ dr. Tonk Márton
Sistemul de învățământ superior în România Prep. univ. drd. Székely Tünde Analiza programelor universitare cu predare în
limba maghiară
Conf. univ. dr. Lupescu Radu
Moștenirea arhitectonică a Transilvaniei
Conf. univ. dr. Bodó Barna
Procesul asimilării structurale la diaspora internă
(cu suportul financiar al Academiei Științifice
Maghiare)
Conf. univ. dr. Bodó Barna
Sfera asociativă minoritară: roluri și
Prep. univ. drd. Székely Tünde responsabilități
Conf. univ. dr. Bakk Miklós
Abordări teoretice privind conceptul de graniță,
având în vedere în mod special caraterul spațiului
UE și fenomenul migraționist
Etnoregionalism
Conf. univ. dr. Bakk Miklós
Drepturi lingvistice
Lect. univ. dr. Toró Tibor
Lect. univ. dr. Balla Emese
Activitatea de accesare a finanțărilor UE a
administrațiilor publice locale rurale din
Tranilvania
Evoluția relațiilor intersectoriale ale agriculturii
în România

Lect. univ. dr. Murádin János
Kristóf

Lect. univ. dr. Szenkovics
Dezső
Lect. univ. dr. Toró Tibor
Asist. univ. drd. Baritz Ágnes

Asist. univ. drd. Moritz Kinga
Prep. univ. drd. Székely Tünde

Istoria Partidului Ardelean între 1940 și 1944
Maghiari și germani din Ardeal în captivitate
sovietică 1944–1953 (cu suportul financiar al
Ministerului Resurselor Umane)
Economia prin prisma hinduismului și budismului
Uniunea Europeană sub presiunea fenomenului
migraționist
Teorii ale reprezentării politice
Literatura religioasă în limba maghiară din
secolele XVII-XVIII: narative de conversiuni
religioase
Studiul textelor, schimb de idei și istoria științei
în lungul secol al XVIII-lea.
Survey despre managementul organizațiilor sub
egida creativității cu leaderii organizațiilor
maghiare de educație superioară, organizații
științifice și organizații de specialitate. – 2016,
etapa a III-a
Survey cu doctoranzii din Ungaria, înmatriculați
în anul I al studiilor în anii 2013, 2014, 2015.
Analiza rezultatelor.

Având în vedere prevederile legii învățământului, cadrele didactice implicate în procesul
educațional al limbilor străine sunt înscrise în programe de doctorat: Moritz Kinga abordează o
temă de cercetare referitoare la moștenirea episcopului Unitarian János Körmöczi și Baricz Ágnes
are ca temă: literatura maghiară religioasă din secolul al XVII-lea.
În concluzie, putem afirma că activitatea de cercetare a departamentului și a centrului de
cercetare se caracterizează de un nivel ridicat de performanță. Toate cadrele didactice au dobândit
titlul de doctor sau sunt înscrise la doctorat și desfășoară o activitate de cercetare continuă în
concordanță cu domeniul lor de cercetare și activitate didactică.

Cluj-Napoca, 23. 02. 2016.
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