
Curriculum vitae 

 

VERESS CAROL (KÁROLY) (1953, Sovata) ‒ doctor în filosofie (1998); profesor universitar la 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de 

Filosofie în limba maghiară; director al Școlii Doctorale de Filosofie; director al Centrului de Filosofie 

Aplicată; responsabil al liniei maghiare de studii în domeniul filosofiei (1994-2011); șef de catedră 

(Catedra de Filosofie Sistematică, 2007-2011); director de departament (Departamentul de Filosofie în 

limba maghiară, 2011-2012); membru în senatul UBB (2000-2016) și în CSUD; membru în CNATDCU, 

comisia de Filosofie. 

Domenii de competență: semiologie, teoria cunoașterii, hermeneutica filosofică, hermeneutica 

comunicării și culturii. 
Participant în numeroase proiecte de cercetare individuale și colective; coordonator al seriei de proiecte 

de Cercetări hermeneutice și de filosofie aplicată (2007-2016), realizate cu participarea studenților 

masteranzi și doctoranzi. 

Colaborator și organizator al unor manifestări științifice internaționale și instituționale (seria de conferințe 

Dialog interdisciplinar; conferințele anuale ale doctoranzilor). Participant cu comunicări științifice la 

conferințe naționale și internaționale, dintre care se menționează seriile de conferințe: Note de subsol la 

Platon (Societatea Maghiară de Filosofie, Academia Maghiară de Științe, Univ. din Szeged; 2003-2016); 

Concept și imagine (UBB, Depart. de Filosofie în lb. maghiară; Societatea Filosofică Maghiară din 

Transilvania; 2009-2012); Conferințe de Etici Aplicate din Cluj; conferințe organizate de Societatea de 

Filosofie Aplicată (2000-2010), de Universitatea Sapientia, de Grupul de Cercetări de Filosofia Limbajului 

și Grupul de Cercetări Hermeneutice de la Universitatea „Eötvös Lóránd”, Budapesta, de departamentele de 

filosofie din Eger, Miskolc, Szeged, Bratislava. 

Activitate de redacție și de editare/publicare: redactor al rubricii de filosofie și membru în comitetul de 

redacție la revista științifică Erdélyi Múzeum (Societatea Muzeului Ardelean); director fondator al Editurii 

Egyetemi Műhely (CNCS, B) (Societatea Bolyai); membru în comitete de redacție și referent științific la 

mai multe reviste de filosofie (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia, Journal for Study of 

Religions and Ideologies, Kellék, Többlet). A publicat peste 200 de studii, eseuri, articole, recenzii în 

reviste indexate în baze de date și în volume de studii apărute la edituri recunoscute din țară și străinătate; 

este autor de cursuri și manuale universitare; ca redactor și editor a îngrijit și a publicat un număr mare 

volume de studii filosofice colective și individuale, teze de doctorat, volume de conferință. 

Cărți de autor: Paradox (tudat)állapotok (1996); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (1999); 
Filozófiai szemiotika (1999); Kisebbségi létproblémák (2000); Egy létparadoxon színe és visszája (2003); 

Az értelem értelméről (2003); Fiinţa generaţională şi destinul culturii (2003); A megértés csodájáról 
(2006); Bevezetés a hermeneutikába (2007, 2010); Ami megtörténik velünk (2014); A nyelv teremtő erejéről 

(2015); Lehet-e másként élni? (2016); A kommunikáció közegében (2017). 

Volume de studii colective coordonate, editate: Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához 

(2002); Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások (2002); A filozófia 

alkalmazása – alkalmazott filozófia (2002); A határok átjárhatóságáról (2006); Egyetem az idő sodrásában 

(2006); Tanítható-e ma a filozófia? (2007); Az interkulturalitás ‒ interdiszciplináris megközelítésben 

(2008); Kisebbségben, közösségben (2008); A távolság antinómiái (2009); A hozzátartozás struktúrái 

(2010); A végesség tapasztalata (2011); Válságtapasztalatok és etikai távlatok (2011); Lehetséges identitás-
interpretációk (2012); A megfordíthatóság értelemdimenziói (2014); Játék és tudomány (2014); Az igazság 

történései (2014); Paradigma(váltás) és kommunikáció (2014); Ritmus és ismétlés (2015); Intézmény, 

lázadás, ethosz (2015); Egyediség és véletlen (2016); Arról, ami kimondhatatlan (2016); Emlékezet és 
felejtés (2017). 

Membru în organizații profesionale: Corporaţia Doctorilor al Academiei Maghiare de Ştiinţe; Societatea 

Maghiară de Filosofie; Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania; Hungarian Society of Applied 

Philosophy; Societatea Muzeului Ardelean; Societatea Bolyai. 

Rezultatele didactice și științifice au fost recunoscute cu distincții acordate de UBB, Societatea Muzeului 

Ardelean, S.A.C.R.I. 

E-mail: veresskaroly53@gmail.com; veress.karoly@ubbcluj.ro 

Lista de publicații posibil de vizitat la: 

https://scholar.google.ro/citations?hl=hu&imq=Károly+Veress&user=xKKneUQAAAAJ 

 


