Activitatea de cercetare pe anul 2019
Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene
Cercetarea științifică a Departamentului de Relații internaționale și studii europene se
realizează în cadrul Centrului de Cercetări Sociale, acreditat intern în cadrul universității.
Membrii interni ai centrului de cercetare sunt cadrele didactice ale Departamentului de Relații
Internaționale și Studii Europene:
prof. univ. dr. Tonk Márton
conf. univ dr. Bakk Miklós
conf. univ. dr. Lupescu Radu
conf. univ. dr. Murádin János Kristóf
lect. univ. dr. Balla Emese
lect. univ. dr. Szenkovics Dezső
lect. univ. dr. Toró Tibor
Activitatea de cercetare științifică în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii
Europene poate fi caracterizată și în anul 2019 de un nivel ridicat de performanță, care se întruchipează
în organizarea conferințelor și altor manifestări științifice, contracte de cercetare, publicații și
participarea la diferite conferințe a membrilor centrului de cercetare, precum și îndrumarea
studenților în activitățile lor de cercetare.
Cercetarea s-a desfășurat în concordanță cu planul de cercetare pe termen mediu, adoptată la
sfârșitul anului 2017. Acesta are următoarele elemente:
Program de cercetare pe plan mediu 2017-2022
Trecutul și prezentul comunității maghiare din Ardeal: schimbări demografice, viața
1.
politică, problema autonomiei și situația asigurării drepturilor lingvistice, cultură și
politici de învățământ
2.
Istoria locală si moștenirea culturală
Relații internaționale și analiză de politică externă: relațiile politice globale după
3.
evenimentele politice, geopolitice și de securitate din anul 2016
Politici UE și îndeosebi politica agrară: dezvoltarea sectorului agricol, utilizarea
4.
subvențiilor europene pentru dezvoltare rurală în România
În anul 2019, membrii colectivului de cercetare au participat în mai multe proiecte de
cercetare. conf. univ. dr. Murádin János a câștigat o bursă de cercetare de la Academia Ştiinţifică
Maghiară, Domus Hungarica pentru cercetarea Viața și activitatea politică a contelui Béla Teleki (1899–
1990). Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső participă ca și manager de proiect în cadrul proiectului
Innovative and smart module FOR potential Research Managers and Administrators in higher
educaTION (foRMAtion) finanțat din programul ERASMUS+ – LLP. Proiectul se va derula în perioada
septembrie 2019 – august 2022. lect. univ. dr. Toró Tibor participă ca și manager de proiect în cadrul
proiectului Linguistic Assertiveness for Minority Language Speakers (LISTEN), finanțat din programul
ERASMUS+ – LLP. Proiectul se va derula în perioada septembrie 2019 – august 2021. Lect. univ. dr.
Toró Tibor a participat în două proiecte de cercetare internaționale, Migrant workers’ perspective in
Hungary, Poland, Romania and Bulgaria și Sistemul educațional public de limba maghiară.
Departamentul a fost implicat în organizarea unei conferințe naționale. În data de 21
noiembrie în data Zilelor Științei Maghiare a organizat o conferință de științe sociale la Cluj-Napoca.
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Asemănător cu anii precedenți am organizat Sesiunea Științifică a Studenților la nivel de
facultate și în anul 2019. Sesiunea a avut loc în mai 2019, din partea specializării RISE 2 – Csepán Gellért
(anul III – coordonator lect. univ. dr. Murádin János Kristóf) și Szabó Hunor (anul III – coordonator lect.
univ. dr. Szenkovics Dezső) primind confirmare pentru conferința internațională științifică
studențească organizată la Budapesta. Varga Szilvia (masterat, anul I – coordonator lect. univ. dr. Toró
Tibor) a câștigat premiul I în cadrul Conferinței internaționale științifice studențești organizată pe data
de 24-26 aprilie 2019 la Budapesta.

Seria Seratelor Academice a continuat și în anul 2019 cu participarea cadrelor didactice,
cercetători sau specialiști din țară sau străinătate. În total, am organizat trei astfel de manifestări:
1. pe data de 14 mai 2019, Miklós Duray, fost europarlamentar din Slovacia a ținut o
prelegere cu titlul Autoguvernare și construcție socială în comunitatea maghiară din
Slovacia
2. pe data de 7 martie 2019, Nagy-Imecs Péter, manager de proiect a ținut o prelegere
cu titlul Realitatea proiectelor europene: între legende și mituri
3. pe data de 24 octombrie 2019, dr. Csapody Miklós, fost deputat în Parlamentul
Ungariei, cercetător la Institutul de Cercetare „Molnár Tamás” din cadrul Universității
Naționale de Servicii Publice (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás
Kutatóintézete) a ținut o prelegere cu titlul Mișcări de generații în Transilvania între
1920 și 1944.
În 2019 a apărut volumul XV și XVI 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 celor două volume pot
fi accesate pe următoarea pagină web:
https://content.sciendo.com/view/journals/auseur/auseur-overview.xml
Pe parcursul anului 2019, membrii colectivului de cercetare au publicat în total 14 de articole sau
capitole de cărți (lista completă vezi în Anexa 1)., dintre care 2 au apărut în reviste cotate ISI și 3 articole
au apărut în reviste indexate în baze de date internaționale.
Centralizatorul articolelor apărute ale membrilor colectivului de
cercetare în anul 2019
Cărţi publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS/CNCS
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Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI
Lucrări științifice publicate în reviste indexate în baze de date
internaționale (indicați și baza de date)
Lucrări științifice publicate în reviste din străinătate (altele decât
cele menționate anterior)
Capitole de cărți publicate în străinătate
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Capitole de cărți publicate în țară
Lucrări științifice publicate în volumele manifestărilor științifice în
străinătate
Lucrări științifice publicate în volumele manifestărilor științifice în
țară
Total

1

2

3
2
1

1
3
14

Participările la conferințe naționale și internaționale ale membrilor colectivului de cercetare
au fost ridicate și în 2019, rezultând într-un număr total de 21 de participări (a se vedea lista completă
în Anexa 2).
Centralizatorul participărilor la conferințe naționale și internaționale
ale membrilor colectivului de cercetare în anul 2019
Conferințe naționale
Conferințe Ungaria
Conferințe internaționale
Total

9
3
9
21

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, 11.02.2020

lect. univ. dr. Toró Tibor
director Centru de Cercetare

conf. univ. dr. Lupescu Radu
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