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Nr. 

crt. 
Autorul  

(nume, prenume) 
Titlul COD ISBN Anul 

Lb. 

publicaţiei 

Cu 

rezumate 

în lb. 
Subiecte tratate 

1. 1

. 

Albert-Lőrincz 

Enikő 

Problemele metodologice 

ale muncii în grup 

 

(A csoportokkal való munka 

módszertani kérdései) 

973-7953-12-6 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Autorul abordează problemele psihologiei de grup atât din punct 

de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic oferind 

cunoştinţe metodologice necesare pentru înţelegerea proceselor 

şi fenomenelor sociale. Prezintă elementele şi mecanismul 

dinamicii de grup, precum şi metodele terapiei de grup. 

2. 2

. 

Albert-Lőrincz 

Enikő 

Revoltă autodestructivă. 

Consumul de droguri – un 

model de comportament 

patologic 

 

(Önpusztító lázadás) 

973-7953-11-8 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Destinat terapeuţilor la începutul carierei, volumul conţine o 

serie de informaţii de bază, care ne ajută să pătrundem în lumea 

drogurilor. Prezintă specificităţile activităţii legate de prevenirea 

şi tratarea consumului de droguri, trecând în revistă numeroase 

experienţe acumulte legate de acest tratament.  

3. 3

. 

Albert-Lőrincz 

Enikő (ed.) 

Edenul negru 

 

(Fekete éden) 

973-85985-6-7 2003 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul de conferinţă prezintă realitatea absurdă a drogurilor.  

A fost conceput cu scopul de a spori sensibilitatea publicului 

faţă de această temă şi de a sublinia importanţa activităţii de 

prevenire, prevenţia fiind modalitatea cea mai ieftină şi cea mai 

eficace în lupta împotriva consumului de droguri.  

4. 4

. 

Albert-Lőrincz 

Enikő (ed.) 

Orizont transformabil 

 

(Átfesthető horizont) 

973-7953-57-6 / 

978-973-7953-57-5 
2006 maghiară 

română, 

engleză 

Cartea descrie metodele şi problemele prevenţiei consumului de 

droguri. Momentele de criză, de ambiguitate din perioada 

adolescenţei pot orienta uşor tinerii spre consum de droguri, mai 

ales dacă în grupul de referinţă acest comportament este admis, 

chiar “recomandat”. 

5.  
Albert-Lőrincz 

Márton (ed.) 

Valoarea socială a 

sănătăţii 

(Az egészség társadalmi 

értéke) 

978-973-1970-84-4 2014 maghiară 
română, 

engleză 

Dezvoltarea gândirii despre sănătate-boală a parcurs un drum 

lung de la grecii antici – modelul spartan de nimicire a celor cu 

handicap incurabil, consideraţi o povară socială şi modelul 

atenian de vindecare cultică, ce s-a desfăşurat în cadrul cultului 

lui Asclepius – şi până la statul de bunăstare sau chiar post-

bunăstare. Volumul conţine studii teoretice şi cercetări empirice 

legate  de factorii sociali care influenţează imaginea de sine, 

comportamentul de sănătate, sentimentul de mulţumire etc. în 

diferite epoci istorice şi în zilele noastre. 
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6. 5

. 
Ambrus Zoltán 

Psihologie socială 

Elemente fundamentale, 

lucrări şi exerciţii 

experimentale 
 

(Szociálpszihológia) 

978-973-7953-93-3 2008 maghiară 
română, 

engleză 

 

Manualul se adresează în primul rând studenţilor, dar poate 

constitui un suport formativ util pentru toţi cei care doresc să se 

informeze, respectiv să se perfecţioneze în acest domeniu 

interesant al ştiinţelor sociale. 

7. 6

. 

Ambrus Zoltán, 

Gergely Orsolya 

Sociologia familiei 

 

(Családszociológia) 

978-973-1970-18-9 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul abordează conceptele de bază ale sociologiei familiei, 

prezentând într-o viziune practică şi integrativă problematica 

familiei, evoluţia ei în timp, precum şi schimbările ce au loc în 

lumea contemporană. Se adresează în primul rând studenţilor, 

dar poate oferi o sursă de informare utilă pentru toţi cei care sunt 

interesaţi de tematica complexă a familiei, de înţelegerea mai 

profundă a provocărilor cu care se confruntă familia în lumea de 

azi. 

8. 7

. 
Angi István 

Prelegeri de estetica 

muzicii vol. I-II 

 

(Zeneesztétikai előadások) 

973-7953-08-8/  

Vol. II. 973-7953-

33-9 

 

2003/

2005 
maghiară 

română, 

engleză 

Tratatul de estetica muzicii reprezintă o analiză cu tentative de 

iniţiere în problemele fundamentale ale creaţiei, interpretării şi 

receptării estetice, promovând sensibilizarea artistică ale 

valorilor estetice. Autorul intrebuinţează modelul straficat al 

investigaţiei asupra creaţiei artistice. 

9. 8

. 
Antal Margit 

Tehnici avansate de 

programare 
 

(Fejlett programozási 

technikák) 

973-7953-63-0 / 

978-973-7953-63-6 
2006 maghiară 

română, 

engleză 

Volumul se adresează acelor informaticieni şi programatori care 

cunosc limba C standard şi care, pe lângă aceasta mai dispun de 

cunoştinţe de programare bazată pe principiul obiectual. Scopul 

autorului a fost prezentarea posibilităţilor de programare oferite 

de limba C++ standard. 

10. 9

. 
Antal Margit 

Programare Orientată 

Obiect 
 

(Objektumorientált 

programozás) 

978-973-7953-81-0 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul prezintă Programarea Orientată Obiect prin limbajul de 

programare Java. Se adresează acelor programatori, care cunosc 

deja un limbaj de programare, accentul punându-se pe 

aprofundarea conceptelor programării orientate obiect şi nu a 

limbajului în sine. Cu toate că este departe de a acoperi toate 

tehnologiile Java, cartea oferă cititorului toate cunoştinţele 

necesare pentru a deveni dezvoltator de software în Java. 
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11. 1

0

. 

Antal Margit 

 

Technologii web în Java 
 

(Java alapú 

webtechnológiák) 

978-973-1970-21-9 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Popularitatea platformei Java EE, care permite dezvoltarea 

aplicaţiilor distribuite, este în continuă creştere. Aceasta se 

datorează multiplelor tehnologii Java, care facilitează munca 

dezvoltătorilor de software distribuit. În acest curs dintre aceste 

tehnologii sunt prezentate numai cele strict necesare pentru 

dezvoltarea aplicaţiilor web. Gradul de însuşire al conceptelor 

poate fi verificat cu ajutorul testelor de la sfârşitul capitolelor. 

12. 1

1

. 

Antal-Mokos 

Zoltán, Balaton 

Károly, Drótos 

György, Tari 

Ernő 

Strategie şi organizare 

 

(Stratégia és szervezet) 

973-7953-52-5 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Autorul trece în revistă etapele evoluţiei organizaţiilor 

economice în statele industriale dezvoltate, paralel cu 

dezvoltarea gândirii şi conducerii strategice în întreprinderile 

autohtone. Tratează în detaliu problemele de bază ale conducerii 

strategice, tipurile de strategii organizaţionale, prezentând 

totodată şi câteva concepte specifice ale domeniului 

(managementul strategic, alianţele strategice, conducerea 

strategică a organizaţiilor publice). 

13. 1

2

. 

Ábrahám Beáta 

 
Evoluţia turbăriilor din 

judeţul Hargita 
978-973-1970-30-1 2009 română 

engleză, 

maghiară 

Lucrarea este un exemplu de multidisciplinaritate, combină 

armonios cunostinţele autorului din domeniul botanicii, al 

ecologiei, chimiei şi biochimiei, reliefând valorile naturale 

prezervate în turbăriile din zona studiată.  Prin cercetările 

biochimice prezentate, se deschide o nouă perspectvă pentru 

utilizările terapeutice ale unor plante sub protecţie legală. 

14. 1

3

. 

Ágoston Katalin 

 

Îndrumar de tehnica 

măsurării 

 

(Méréstechnika) 

973-7953-34-7 2005 maghiară - 

Îndrumarul prezintă următoarele tehnici de măsurare: măsurarea 

rezistenţei prin metoda punţii, măsurarea tensiunilor continue 

mici prin metoda compensării şi măsurarea elementelor de 

circuit cu metode industriale. 

15. 1

4

. 

Ágoston Katalin, 

Márton Lőrinc, 

Domokos József 

Senzori şi traductoare. 

Îndrumar de laborator 

 

(Érzékelők és jelátalakítók) 

978-973-7953-76-6 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor de la 

specializările Automatizări industriale, Calculatoare şi 

Mecatronică, dar este util tuturor celor care doresc să-şi 

aprofundeze cunoştinţele privind principiile de funcţionare şi 

utilizarea senzorilor, respectiv circuitele de condiţionare a 

senzorilor.  
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16. 1

5

. 

Ármeán Otília, 

Gagyi József 

(ed.) 

New media şi 

comportament 

comunicativ 

 

(Új média és kommunikatív 

magatartás) 

978-973-1970-44-8 2011 maghiară 
română, 

engleză 

 

Volumul cuprinde materialele unei conferinţe organizată în 

2008. Prin new media înţelegem elementele noi a comunicării 

bazate pe calculator şi este evident, că folosirea calculatorul a 

modificat posibilităţile de producţie, de recepţie şi de 

interpretare a mediei tipărite sau electronice. Prezentările au ca 

temă aceste noi posibilităţi şi practici, precum şi efectele noilor 

media asupra relaţiilor culturale. 

17.  Ármeán Otília 

Noțiuni de tipografie 

 

(Tipotudás. 

Kiadványszerkesztési 

alapismeretek) 

978-606-975-007-0 2017 maghiară 
română, 

engleză 

Studierea tipografiei este de mare folos pentru toţi cei care 

folosesc programele de editare a textului sau publică texte 

pentru o audienţă largă. Cartea oferă cunoştinţe legate de literă, 

tipurile de caractere, stilurile de scriere, machetarea simetrică şi 

asimetrică, imaginea în tipografie, dar ridică şi întrebări legate 

de folosirea adecvată a posibilităţilor tipografice, sensibilizează 

în privinţa semnificaţiilor tipografice cu ajutorul semioticii şi 

aduce multe ilustraţii ca exemple. Scopul este educarea 

tipografică pentru îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor (şi a 

relaţiilor client – designer grafic). 

18. 1

6

. 

Bajusz István 

(ed.) 

Viaţa cotidiană în Dacia 

romană 

 

(Mindennapi élet a római 

Dáciában) 

973-7953-17-7 2003 maghiară 
română, 

engleză 

Istoria nu reprezintă doar şirul unor evenimente politice şi 

militare, ci şi viaţa cotidiană a unei societăţi. Documentele 

Imperiului Roman sunt dominate de aspectele legate de Roma şi 

de împărat, ele conţinând puţine date privind viaţa cotidiană a 

societăţii. Cele trei studii ale acestui volum tratează secvenţe din 

viaţa de fiecare zi al Daciei romane, bazându-se pe datele 

obţinute în urma săpăturilor arheologice. 

19. 1

7

. 

Bajusz István 

(ed.) 

Istoria aşezămintelor din 

Bazinul Ciucului de la 

neolitic la secolul al XVII-

lea, în oglinda datelor 

arheologice 
 

(A csíki medence 

településtörténete a 

neolitikumtól a XVII. 

század végéig a régészeti 

adatok tükrében) 

973-7953-03-7 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul preconizează formarea reţelei de aşezăminte în zona 

relativ închisă al Bazinului Ciucului, dezvoltarea acestora în 

timp şi descrie factorii sociali şi economici care au influenţat 

acest proces. Epoca neolitică este reprezentată în zonă prin 

aşezările – amplasate pe terasele râurilor – comunităţilor culturii 

Criş, cu o ceramică specifică (uneori pictată), având decor 

geometric. Asemenea zonelor periferice şi din afara Imperiului 

roman Depresiunea Ciucului numără foarte puţine obiecte de 

factură romană, apărute îndeosebi întâmplător, ce demonstrează 

mai mult existenţa unor aşezări ocazionale. 
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20. 1

8

. 

Bajusz István 

(ed.) 

Notiţele lui István Téglás 

1,2. 

 

(Téglás István jegyzetei  

1, 2) 

973-7953-45-2 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul publică o parte din notiţele lăsate moştenire de István 

Téglás (1853–1915). Pe lângă desenele făcute după vestigiile 

arheologice antice (în majoritate romane) şi desenele unor 

clădiri, materialul conţine motive de broderie, precum şi 

descrierea mai multor tradiţii şi obiceiuri populare. Cercetătorii 

ai căror activitate este legată de descoperirile romane de la 

Turda, recurg din ce în ce mai frecvent la informaţiile cuprinse 

în aceste notiţe.  

21. 1

9

. 
Bakacsi Gyula 

Comportamentul şi 

conducerea 

organizaţională 
 

(Szervezeti magatartás és 

vezetés) 

973-7953-36-3 2004 maghiară - 

Exigent din punct de vedere ştiinţific, dar întocmit astfel încât să 

fie uşor de înţeles, volumul tratează probleme legate de 

comportamentul individual şi colectiv în organizaţii. Prezintă 

moduri de influenţare a performanţei organizaţionale, fenomene 

ca motivarea, puterea, leadership-ul, cultura, conflictele, 

obiceiurile şi transformările organizaţionale.  

22. 2

0

. 

Bakacsi Gyula et 

alii 

Managementul strategic al 

resurselor umane 

 

(Stratégiai emberi erőforrás-

menedzsment) 

973-7953-59-2 2005 maghiară 
română, 

engleză 

În zilele noastre ne aflăm în pragul unei perioade economice în 

care valoarea exprimată în bani este strâns legată de valorile 

umane: numai acele organizaţii se vor bucura de succes şi doar 

acelea vor spori valoarea adăugată a proprietăţii, care pot oferi 

angajaţilor posibilităţi de dezvoltare, sarcini provocatoare şi 

posibilitatea succesului individual. Volumul prezintă sistemele, 

principiile şi modelul de funcţionare al managementului 

resurselor umane. 

23. 2

1

. 

Balázs Imre 

József, Selyem 

Zsuzsa  

Umorul în avangardă şi 

postmodernism 
 

(Humor az avangárdban és a 

posztmodernben) 

973-7953-13-4 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Prima parte al volumului este o reflecţie asupra avangardei, 

curent literar specific primei părţi al secolului al XX-lea. 

Avangarda este prezentată ca parodie a modernismului, ca o 

cultură a râsului. În partea a doua Zsuzsa Selyem abordează într-

o viziune radicală comunicările literare, în special aceea formă a 

comunicării, în care transmiterea nu este facilitată de nimic 

altceva, decât textul în sine. 

24. 2

2

. 

Balázs Lajos 

 

Folclor. Noţiuni generale 

de folclor şi poetică 

populară 

973-7953-06-1 2003 română - 

Cursul prezintă o serie de aspecte din dezvoltarea şi etnografia 

poporului român, subliniind importanţa moştenirii culturale 

europene. Studiul aprofundat al identităţii şi al spiritului unui 

popor relevă faptul că cultura acestuia este foarte strâns legată 

de cultura popoarelor din jur. Autorul ne prezintă cultura 

populară pe baza rezultatelor cercetărilor în domeniul 

folclorului.  
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25. 2

3

. 

Balázs Lajos 

 

Riturile dorinţei – 

strategii de rit. Fondul 

spiritual al obiceiurilor 

legate de naştere, căsătorie 

şi moarte 

(A vágy rítusai – 

rítusstratégiák) 

973-7953-64-9 / 

978-973-7953-64-3 
2006 maghiară 

română, 

engleză 

Autorul propune analiza riturilor de trecere (naşterea, căsătoria, 

moartea) dintr-o perspectivă nouă. Această abordare contrazice 

într-un fel cea pozitivistă, potrivit căreia copilul se naşte, tânărul 

se căsătoreşte şi omul moare.  Autorul caută răspunsul la 

întrebarea: cum se transformă cele trei realităţi biologice în 

cultură, cum sunt definite aceste evenimente şi cum sunt legate 

de alte întâmplări ale vieţii omeneşti. 

26.  Bálint Blanka 

Cauzele supracalificării în 

rândul tinerilor cu studii 

superioare din 

Transilvania  

 

(A túlképzettség okainak 

vizsgálata az erdélyi 

diplomás fiatalok körében) 

978-973-1970-52-3 2011 maghiară 
română, 

engleză 

 

Privind oportunităţile de pe piaţa forţei de muncă ai tinerilor cu 

studii superioare, un aspect important constituie gradul de 

adecvare-inadecvare dintre cerinţele postului şi calificarea 

candidatului. Una dintre formele deficitului de adecvare este 

supracalificarea, când angajatul are pregătire şcolară superioară 

cerinţelor muncii prestate. Lucrarea de faţă descrie şi analizează 

în mod detailat acest fenomen. 

27. 2

4

. 

Bálint 

Gyöngyvér  

Statistică. 

Teorie şi practică 

 

(Statisztika. Elmélet és 

gyakorlat) 

978-973-1970-17-2 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Acest curs se adresează în primul rând studenţilor la sociologie, 

oferându-le o introducere în bazele teoretice ale disciplinei şi în 

aplicarea practică a acesteia. Ilustrat cu probleme rezolvate şi 

aplicaţii SPSS, ne familiarizează cu noţiunile fundamentale de 

statistică, cu operaţiunile legate de bazele de date, cu analizele 

univariate şi bivariate, iar din cadrul analizelor multivariate ne 

ghidează prin două tipuri de analize: analiza componentelor 

principale şi analiza cluster K-means în SPSS. În Anexă se află 

o descriere generală a meniului programului SPSS (versiunea 

9.0), care facilitează învăţarea rapidă a utilizării meniului.  

28.  
Bálint 

Gyöngyvér  

Strategii de ocupare a 

forţei de muncă în judeţul 

Harghita  

 

(Foglalkoztatási stratégiák 

Hargita megyében) 

  

978-973-1970-51-6 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Cercetările sociologice recente au demonstrat faptul că, reţelele 

sociale joacă un rol semnificativ în mechanismele funcţionării 

pieţei forţei de muncă. Majoritatea studiilor privind această 

tematică însă, ignorază aceste aspecte, concentrându-se mai cu 

seamă asupra descrierii atitudinii persoanelor care caută un loc 

de muncă. Autoarea în teza sa de doctorat încearcă să remedieze 

această disimetrie: în cadrul a trei studii de caz prezintă într-un 

mod compelex şi diferenţiat strategiile ocupaţionale 

caracteristice în judeţul Harghita. 

29.  Bálint János 
Rolul caracteristicilor de 

soi în determinarea verzei 
978-973-1970-92-9 2015 maghiară 

română, 

engleză 

Cartea se bazează pe o cercetare în cadrul căreia autorul a 

examinat comportarea față de atacul tripsul tutunului a trei soiuri 



 8  

albe față de tripsul 

tutunului 

 

(A fejes káposzta 

fajtulajdonságainak szerepe 

a dohánytripsszel szembeni 

rezisztenciában) 

rezistente (‘Balashi’, ‘Bloktor’, ‘Riana’) și trei soiuri sensibile 

(‘Green Gem’, ‘Hurricane’, ‘Quisor’) de varză de căpățână. Au 

fost analizate următorii parametrii: numărul de adulți înregistrați 

în cultură, mărimea daunei provocate, reflecția în UV-A și în 

spectrul vizual a frunzelor exterioare și a celor ce formează 

căpățâna, grosimea epidermei frunzelor la soiurile analizate și 

masa căpățânilor. Rezultatele cercetării pot conduce la elucidarea 

completă a relației dintre varză și tripsul tutunului în vederea 

trasării obiectivelor de ameliorare a rezistenței față de acest 

dăunător.  

30.  
Balog  

Adalbert 

 

Efecte ale tratamentelor 

chimice şi mecanice 

asupra staphylinidelor  
 

(Mechanikai és 

növényvédelmi kezelések 

hatása holyvaegyüttesekre) 

 

 

978-973-1970-55-4 

 

2011 maghiară 
română, 

engleză 

Familia Staphylinidae este una dintre cele mai mari familii din 

ordinul Coleoptera, a căror specii sunt predominant prădători. 

Scopul lucrării este descrierea faunistică şi cenologică ale 

Staphylinidelor în ecosisteme agrare. Urmăreşte descrierea 

biodiversităţii şi compoziţia speciilor de Staphylinidae în 

ecosisteme, discută efectele regiunilor geografice, efectele 

tratamentelor chimice, ale combaterii mecanice a buruienilor 

asupra speciilor, respectiv asupra întregii comunităţii de 

Staphylinidae. 

31. 2

5

. 
Bege Antal et alii 

Culegere de probleme din 

domeniul teoriei 

numerelor 

 

(Számelméleti 

feladatgyűjtemény) 

973-85422-7-8 2002 maghiară - 

 

Culegerea conţine o serie de probleme matematice din domeniul 

teoriei numerelor, acestea având diverse grade de dificultate. Ea 

reprezintă o continuare al cursului universitar intitulat 

Introducere în teoria numerelor. 

32. 2

6

. 
Bege Antal 

Introducere în teoria 

numerelor 

 

(Bevezetés a 

számelméletbe) 

973-85750-7-9 2002 maghiară - 

Volumul tratează în special problemele legate de funcţiile de 

întregi, numerele prime, introducând apoi postulatul Bertrand şi 

proprietatea combinatorică al lui Bertrand. Clarifică noţiunea de 

congruenţe, oferind mai multe tipuri de demonstrări pentru 

teorema clasică al lui Fermat şi Euler. Fiecare capitol se încheie 

cu o serie de probleme, rezolvarea acestora servind la 

înţelegerea şi aprofundarea părţii teoretice. 

33. 2

7

. 

Bege Antal 

 

 

Funcţii vechi şi noi din 

domeniul teoriei 

numerelor 

 

973-7953-62-2 / 

978-973-7953-62-9 
2006 maghiară 

română, 

engleză 

Funcţiile din domeniul teoriei numerelor au trecut printr-o 

perioadă amplă de dezvoltare în ultimii cincizeci de ani. Autorul 

tratează caracteristicile elementare, caracteristicile algebrice, 

analiza ordinii de mărime, formulele asimptotice, funcţii 
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(Régi és új számelméleti 

függvények) 

generatoare, punând accentul pe caracteristicile elementare şi 

combinatorice. Cartea se compune din trei capitole. Primul se 

referă la funcţiile clasice din domeniul teoriei numerelor, şi pe 

lângă rezultatele menţionate de majoritatea lucrărilor clasice pe 

această temă, face referiri şi la câteva funcţii de tip nou (de ex. 

cele de tipul Pillai). Cel de-al doilea capitol prezintă câteva 

produse convolutive generalizate împreună cu funcţiile 

corespunzătoare ale acestora. Autorul tratează în mod separat şi 

generalizările funcţiei Möbius. În partea a treia facem cunoştinţă 

cu o categorie nouă de funcţii, cele g multiplicative, precum şi 

cu funcţiile unitare, produs unitar, funcţii de divizare produs 

biunitar, şi funcţiile produs-Pillai.  

34.  

Beller Manfred, 

Leersen Joep 

(trad. de Ajtony 

Zsuzsa) 

Imagologie 

(Imagológia) 

978-973-1970-86-8 

978-606-739-010-0 
2014 maghiară 

Română, 

engleză 

În mai multe limbi, analiza critică a stereotipurilor naționale care 

apar în literatură sau în alte forme ale reprezentării culturale, se 

numește imagologie. Realizat în cadrul proiectului de imagologie 

inițiat de Departamentul de Științe Umaniste a Universității 

Sapientia, volumul constituie o selecție și o traducere critică în 

limba maghiară a cărții editate de Joep Leerssen și Manfred 

Beller, intitulată Imagology. The cultural construction and 

literary representation of national characters. A critical survey, 

publicată la Amsterdam în 2007.  

35. 2

8

. 

Benyó Zoltán, 

Paláncz Béla, 

Szilágyi László 

Insight into Computer 

Science with Maple 
973-7953-56-8 2005 engleză 

română, 

maghiară 

Volumul oferă o viziune amplă asupra diverselor domenii ale 

informaticii, trecând în revistă câteva tipuri de algoritme, 

structuri de date, metode numerice, prezentând simularea şi 

reglarea sistemelor dinamice, utilizarea grafelor şi reţelelor 

neurale, precum şi anumite aspecte ale graficii şi animaţiei 

computerizate, respectiv a prelucrării digitale de imagini. La 

prezentarea aspectelor de mai sus se adaugă programele Maple 

scurte, concise, menite să sprijine înţelegerea şi aprofundarea 

cunoştinţelor de programare.  

36. 2

9

. 

Berszán István 

(ed.) 

Spaţii alternative de 

mişcare: funcţionare 

şi/sau exersare în 

procesele cognitive 

 

(Alternatív mozgásterek: 

működés és/vagy gyakorlás 

973-7953-50-9 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Implicându-se în dezbaterile teoretice iniţiate de şcolile de 

seamă ale domeniului, autorii cercetează legăturile dintre 

cogniţia bazată pe biochimia celulei nervoase pe de o parte, şi 

formarea discursului pe de altă parte. Analizează stabilirea 

legăturilor gestuale în diferite procese, cum ar fi cercetarea 

ştiinţifică, utilizările sociale ale marcării, jocurile ironiei, 

naraţiunea sau reflexele lingvistice spontane în timpul citirii şi 
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a kognitív folyamatokban) scrisului.  

37. 3

0

. 

Berszán István 

(ed.) 

Practică – etică – 

pragmatism 

 

(Gyakorlat–etika–

pragmatizmus) 

973-7953-66-5 / 

978-973-7953-66-7 
2006 maghiară 

română, 

engleză 

 

Autorii volumului încearcă o analiză a legăturilor formate în 

ultima vreme între literatură şi ştiinţele sociale. Studiile se întorc 

la pragmatismul reînnoit de către Richard Rorty şi la întorsătura 

pe care a luat-o etica în urma filozofiei heideggeriene.  

38. 3

1

. 

Bíró Béla 

 

Teoria dramei 

 

(Drámaelmélet) 

973-7953-21-5 2004 maghiară - 

Cartea tratează drama din perspectiva teoriei literare, prezentând 

originile dramei, precum şi condiţiile culturale ale dezvoltării 

acesteia. Prezentarea formei, acţiunii şi situaţiei dramatice este 

urmată de analiza relaţiilor dintre textul dramatic şi 

reprezentarea acestuia. Noţiunea eroului şi al conflictului 

dramatic şi catarsisul sunt abordate în capitole aparte, autorul 

trecând, în final, la descrierea genurilor dramatice.  

39. 3

2

. 
Bíró Béla 

Naratologie 

 

(Narratológia) 

973-7953-22-3 2004 maghiară - 

Naratologia reprezintă în zilele noastre mult mai mult decât o 

simplă teorie din domeniul literaturii. Ea este de fapt o 

modalitate de interpretare, care poate fi utilizată cu succes în 

aproape orice domeniu al ştiinţelor umaniste. Totodată naraţia 

are un rol aparte şi în viaţa noastră cotidiană: istorisirile 

constituie acel cadru convenţional, în şi prin care acţiunile 

noastre îşi găsesc semnificaţia. 

40. 3

3

. 

Biró Géza, 

Salamon Rozália 

Veronika 

Securitatea alimentară 

 

(Élelmiszer-biztonság) 

978-973-1970-15-8 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul prezintă noţiunile de bază şi raporturile contextuale ale 

siguranţei alimentare, fenomenele contaminării alimentelor, 

toxinele produse de microorganisme, precum şi efectele acestora 

asupra organismului uman. Conţine totodată şi o prezentare 

detailată a reglementărilor Uniunii Europene din domeniul 

siguranţei şi igienei alimentare. 
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41. 3

4

. 

Bocskay István, 

Matekovits 

György et alii 

Dicţionar de stomatologie 

român–maghiar–englez 

 

(Magyar-román-angol 

fogorvosi szakszótár) 

973-85985-5-9 2003 maghiară 
română, 

engleză 

Unic în genul său, acest dicţionar trilingv a fost conceput să 

ajute studenţii maghiari care studiază stomatologia în limba lor 

maternă sau în limba română. Volumul oferă sprijin în însuşirea 

limbajului de specialitate atât în română şi maghiară, cât şi în 

engleză (şi engleză americană). Dicţionarul conţine aproximativ 

14 mii de expresii folosite în limbajul de specialitate. 

42. 3

5

. 
Bodó Barna 

Uniunea Europeană şi 

politica regională 

 

(Európai Unió és regionális 

politika) 

978-973-1970-03-5 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Prezenta culegere de texte a fost intocmită ţinând cont de două 

considerente: una teoretică şi una prectică. Primul capitol 

cuprinde lucrări dedicate unor teme teoretice privind 

regionalismul, în cel de-al doilea sunt inserate lucrări care 

abordează aspecte de politică regională, iar în cel de-al treilea 

sunt prezentate teme legate de cercetarea regionalismului. Anexa 

oferă analize şi documente cu privire politica regională a 

Uniunii Europene. 

43. 3

6

. 

Bodó Barna, 

Tonk Márton 

Nation and National 

Minorities in the 

European Union 

978-973-1970-22-6 2009 engleză 
română, 

maghiară 

Volumul include comunicările prezentate la conferinţa 

internatională organizată de către Catedra de Studii Europene şi 

Relaţii Internaţionale a Universităţii Sapientia, în martie 2008. 

Tratează problematica minorităţlor europene din diferite puncte 

de vedere, în centrul dezbaterilor fiind democraţia, 

multiculturalismul, relaţia dintre limbile naţionale şi cele 

minoritare, regionalismul, precum şi normele protecţiei 

minorităţilor la nivel european. 

44. 3

7

. 
Bodó Barna 

Politici publice 

 

(Közpolitika) 

 

978-973-1970-49-3 

 
2011 maghiară  

română, 

engleză 

În a doua jumătate a secolului XX, domeniul cel care a adus cele 

mai mari surprize a fost ştiinţele politice. Structura volumului 

respectă structura unui curs universitar, tematicile şi modul lor 

de prezentare (aparatul teoretic, profunzimea abordării) ţin cont 

de cerinţele programei de învăţământ. Ca noutate, volumul 

conţine, inserate ca incluziuni în textul de bază, informaţii, 

interpretări, comentarii privind tematica prezentată în paragraful 

respectiv. Glosarul de termeni care încheie volumul, ajută la 

asimilarea cunoştinţelor oferite.  

45. 3

8

. 
Boszák Gizella 

Fehlertypologie im DaF-

Unterricht 

Studien zu deutsch-

rumänisch-ungarischen 

Interferenzerscheinungen 

978-973-1970-32-5, 

1. vol. 978-973-

1970-37-0 

(în curs de apariţie) 

2010 germană 
română, 

maghiară 

 

Volumul prezintă analiza greşelilor lingvistice cu referire la 

limba germană ca limbă modernă în învăţământul superior. 

Oferă o analiză contrastivă a interferenţelor lingvistice germano-

româno-maghiare. 
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46. 3

9

. 

Brassai Attila 

(ed.) 

Studii de medicină 

 

(Orvostudományi 

tanulmányok) 

973-85985-7-5 2003 maghiară 
 română, 

engleză 

Autorii volumului îşi desfăşoară activitatea în clinicile şi 

instituţiile Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu 

Mureş. Cercetările desfăşurate în acest cadru au rezultate 

importante atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. 

47. 4

0

. 

Brassai Zoltán et 

alli 

Băile carbogazoase şi 

mofetele de la Covasna în 

tratamentul 

arteriopatiilor obliterante 

periferice ale membrelor 

inferioare 

(A kovásznai szénsvas 

fürdők és mofetták a végtagi 

verőér-szűkületek 

kezelésében) 

973-7953-44-4 2004 maghiară 
română, 

engleză 

 

Cercetările din ultimii ani în cadrul Clinicii de Boli Interne nr. II 

din Târgu Mureş, respectiv în cadrul Centrului de Reabilitare 

Cardiovasculară din Covasna, au atras atenţia specialiştilor 

asupra posibilităţilor naturale în tratamentul bolilor arteriale 

obliterative periferice. Autorii volumului prezintă pe de o parte 

posibilităţile multiple ale terapiei efectuate cu ajutorul 

mofetelor, iar pe de altă parte componentele şi mecanismului de 

acţionare ale acestora.  

48.  

 

Butiurcă, Doina, 

Druţă, Inga, 

Imre Attila 

 

Terminology and 

Translation Studies. 

Plurilingual Terminology 

in the Context of 

European Intercultural 

Dialogue 

978-973-1970-63-9 2011 

engleză 

română 

franceză 

germană 

engleză 

Volumul de faţă cuprinde comunicările prezentate în cadrul 

Workshop-ului exploratoriu (finanţat prin Planul Naţional de 

Cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013, PNII Program IDEI, 

şi a Simpozionului cu participare internaţională, ediţia I. 

Workshop-ul este prima acţiune fundamentală a Proiectului de 

Cercetare interuniversitară, ,,Terminologie plurilingvă şi 

Dicţionar poliglot de termeni”, propus de Universitatea ,,Petru 

Maior”din Tîrgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, şi 

realizat în colaborare cu Institutul de Filologie al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei (Centrul de Terminologie), Chişinău, şi cu 

Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, prin Facultatea de Ştiinţe 

Tehnice şi Umaniste, Tîrgu-Mureş. Comunicările ilustrează o 

temă exploratorie interdisciplinară a cărei complexitate este 

determinată de interferenţa mai multor domenii lingvistice 

(lexicologie, lingvistică, traductologie) cu domeniul 

terminologiei, terminografiei şi al diferitelor ştiinţe (ştiinţe 

exacte, medicină, economie, ştiinţe umaniste) în contextul 

plurilingvismului european. 
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49. 4

1

. 

Csapó János 

 

Biochimie 

 

(Biokémia) 

973-7953-23-1 2004 maghiară - 

Cursului prezintă cele mai importante teme ale biochimiei: 

elementele biogene ce alcătuiesc organismele vii, aminoacizii, 

peptidele, proteinele şi structura primară, secundară, terţiară şi 

cvaternală al acestora, carbohidraţii, lipidele, lipoproteinele, 

structura membranelor, nucleotidele, bazele pirimidinice şi 

purinice, nucleozidele şi coenzimele nucleotide. Tratează 

totodată procesele de metabolism, transformarea şi depozitarea 

energiei, metabolismul carbohidraţilor, descompunerea şi 

biosinteza lipidelor, metabolismul aminoacizilor, 

descompunerea şi sinteza nucleotidelor, a bazelor purinice şi 

pirimidinice precum şi compoziţia polinucleotidelor. 

 

50. 4

2

. 

Csapó János 

 

Chimia alimentară 

 

(Élelmiszerkémia) 

973-7953-24-X 2004 maghiară - 

Manualul tratează conceptele de bază ale chimiei alimentare: 

substanţele minerale şi apa, carbohidraţi, proteine (şi elementele 

componente ale acestora), lipide şi vitamine, coloranţii naturali, 

substanţele aromatice şi celelalte substanţe organice utilizate în 

domeniul alimentar. Prezintă procesele biologice şi biocataliza, 

enzimele ce joacă un rol important în chimia alimentară, 

conţinând o serie de informaţii legate de conservanţi, agenţii 

antioxidanţi, substanţe aromatice, coloranţi sintetici, substanţele 

ce ameliorează consistenţa şi sporesc valoarea nutritivă a 

alimentelor.  

51. 4

3

. 

Csapó János 

 

Calificarea proteinelor 

alimentare 

 

(Élelmiszer-fehérjék 

minősítése) 

978-973-7953-75-9 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul este recomandat atât specialiştilor din ingineria 

alimentară, chimiştilor, fiziologilor, medicilor, cât şi studenţilor 

de la specializările agronomice şi agrotehnice. Tratează structura 

aminoacizilor, peptidelor şi proteinelor, determinarea 

materialelor cu conţinut de nitrogen, incluzând metode clasice şi 

automatizate, electroforeza, focusarea izoelectrică, 

cromatografia de coloană şi de gel, cromatografia pe strat subţire 

precum şi determinarea proteinelor fără denaturare. Prezintă 

metode chimice, enzimatice, microbiologice şi biologice 

necesare pentru determinarea calităţii şi utilizării proteinelor.  

52. 4

4

. 

Csapó János, 

Salamon Rozália 

 

Tehnologia si controlul 

calităţii produselor lactate 

 

(Tejipari technológia és 

minőségellenőrzés) 

978-973-7953-68-1 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Îndrumarul conţine aplicaţii practice complementare cursului 

„Laptele şi produsele lactate în nutriţie” (Csapó J.- Csapóné 

Kiss, 2003). În prima parte a îndrumarului sunt prezentate 

operaţiile de prelucrare necesare obţinerii laptelui de consum şi 

a produselor lactate, iar partea a doua tratează metodele de 



 14  

determinare a calităţii laptelui şi a produselor lactate. În 

încheiere sunt descrise câteva metode de analiză microbiologică, 

pentru determinarea ponderii laptelui mastitic în amestecul de 

lapte preluat, precum şi câteva aspecte legate de instrumentaţia 

analitică utilizată în studiul calitativ a produselor lactate. 

53. 4

5

. 

Csapó János, 

Csapóné Kiss 

Zsuzsanna,  

Albert Csilla 

Chimia anlitică 

alimentară 

 

(Élelmiszer-analitika) 

978-973-7953-94-0 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul prezintă probleme de chimie analitică calitativă şi 

cantitativă. Dezbate teme legate de acidi-alcalimetrie, oxido-

reducţie, titrare cu precipitare, determinare pe baza formării 

complecşilor, determinările componenţilor din alimente, precum 

şi determinarea substanţelor cu conţinut de nitrogen. Se ocupă 

mai amănunţit cu cea mai valoroasă componentă a alimentelor 

(proteinele), trecând în revistă toate metodele posibile pentru 

evaluarea calitativă ale acestora.  

54.  

Csapó János, 

Albert Csilla, 

Csapóné Kiss 

Zsuzsanna 

Élelmiszer-hamisítás és 

kimutatása 

(Falsificarea alimentelor) 

978-973-1970-98-1 2016 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea a fost concepută pentru studenți, viitori specialiși în 

ingineria produselor alimentare. După o amplă  introducere în 

chimia analitică calitativă, autorii tratează falsificarea 

alimentelor în general, cazurile speciale ale acesteia (a laptelui, a 

cărnii, a vinului etc.) prezentând totodată metodele și tehnicile 

de demonstrare a falsificării.  

55.  

Csapó János, 

Albert Csilla, 

Csapóné Kiss 

Zsuzsanna 

Alimente funcționale 

 

(Funkcionális élelmiszerek) 

978-606-975-001-8 2016 maghiară 
română, 

engleză 

Alimentele funcţionale conţin într-o proporţie adecvată o serie de 

constituenţi care au un efect pozitiv asupra funcţiilor vitale ale 

organismului, previn o serie de maladii, protejând sănătatea, în 

general au acţiune pozitivă asupra organismului uman. Domeniul 

este relativ nou în cadrul industriei alimentare, ca atare 

elaborarea tehnologiei de fabricaţie, a influenţei acestei asupra 

calităţii, gradul de acceptare de către consumator a produsului se 

petrec simultan, din acest motiv procesatorii şi consumatorii 

cooperează în definirea proceselor concrete de obţinere care, în 

decursul a câţiva ani se vor integra în domeniul tehnologiilor 

tradiţionale alimentare. Manualul este de folos nu nu numai 

cursanţilor din domeniul Ingineriei produselor alimentare 

(nivelul BSc. şi MSc.) ci şi celor de la specializări înrudite. 
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56. 4

6

. 

Csata Andrea,  

Elek Sándor 

Politici economice – 

politici rurale 

 

(Gazdaságpolitika – 

vidékpolitika) 

978-973-1970.24-0 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine prelegerile prezentate la conferinţa intitulată 

„Provocări de politici economice în Uniunea Europeană. 

Reflexiuni asupra Ţinutului Secuiesc” în centrul dezbaterilor 

fiind criza economică şi problemele specifice ale regiunii. 

Articolele tratează două teme mai ample: politica economică în 

contextul aderarii României la UE şi problemele politicii agrare 

adecvate zonei. 

57. 4

7

. 

Custura Ştefania 

Maria 

Marin Sorescu. Poezia 

teatrului şi teatralitatea 

poeticului 

978-973-1970-36-3 2010 română 
engleză, 

maghiară 

Dramaturgia de sorginte expresionistă a lui Marin Sorescu este 

una în care cuvântul rostit de personaj îşi fundamentează 

semnificaţiile într-un spaţiu de maximă valoare simbolică, 

contopindu-se cu o semiotică a mişcării, devenită la Sorescu o 

semiotică a înălţării. Personajul se transformă în semn, devine o 

energie a teatrului poetic. Gesturile sale se convertesc, prin 

repetare, în ritual. Ceea ce conferă profund caracter poetic 

teatrului lui Marin Sorescu este spectrul morţii care dăinuie 

deasupra tuturor personajelor sale. Fiecare, în parte, încearcă să 

confere sens morţii, reinterpretate de autor ca metaforă a ultimei 

soluţii de a accede spre Absolut.  

58.  
Custura Ştefania 

Maria 
Istoria literaturii române. 

Drama postbelică 

978-606-8178-61-5 

978-973-1970-75-2 
2012 română 

engleză, 

maghiară 

Cursul se adresează studenţilor din anul III de la profilul 

filologic, având drept scop aprofundarea cunoştinţelor asupra 

fenomenului dramaturgiei postbelice, fără de care literatura 

română contemporană nu poate fi înţeleasă în esenţa ei. La final 

oferă studenţilor fragmente de texte dramatice, care constituie 

puncte de plecare ale dezbaterilor de seminar.  

59. 4

8

. 

Dimény Gábor 

 

 

Sisteme de management al 

calităţii 

 

(Minőségirányítási 

rendszerek) 

978-973-7953-92-6 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul tratează într-un mod cuprinzător şi sintetic noţiuni 

generale de management al organizaţiilor. Prezintă o scurtă 

istorie a managementului calităţii, luând exemplul dezvoltării 

spectaculoase a Japoniei, în urma revoluţiei calităţii după cel de 

al doilea război mondial. Tot în acest context sunt prezentate 

principalele personalităţi ale promovării factorului calităţii, 

precum şi principalele etape ale dezvoltării managementului în 

această direcţie. 
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60. 4

9

. 

Dobák Miklós et 

alii 

Conducerea şi formele 

organizaţionale 

 

(Szervezeti formák és 

vezetés) 

973-7953-51-7 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Făcând parte dintr-o serie de volume care s-au născut în atelierul 

de cercetare al Institutului de Ştiinţa Conducerii al Universităţii 

Corvinus din Budapesta, volumul reprezintă o publicaţie de bază 

în acest domeniu. Tratează problemele legate de caracteristicile 

structurale ale organizaţiilor, formele reale ale acestora, precum 

şi atribuţiile conducerii acestor organizaţii. 

61. 5

0

. 
Domokos József MACRo2010 978-973-1970-39-4 2010 engleză - 

Volumul de conferinţă "Noi realizări în domeniul Mecatronicii, 

Automatizării, Calculatoarelor şi Roboticii- Ediţia a II-a" (The 

2
nd

 Conference on Recent Achievements in Mechatronics, 

Automation, Computer Sciences and Robotics- MACRo2010) 

prezintă articole privind sisteme mecatronice, inginerie 

mecanică, procese tehnologice, automatizări, calculatoare, 

robotică, telecomunicaţii precum şi alte domenii de inginerie 

electrică şi mecanică. 

62. 5

1

. 
Dósa Zoltán 

Învăţare, memorie, 

imaginaţie 

 

(Tanulás, emlékezés, 

képzelet) 

978-973-7953-85-8 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea abordează formele simple şi complexe ale învăţării, 

prezintă rezultatele cercetărilor empirice, care stau la baza 

teoriilor care s-au conturat de-a lungul constituirii psihologiei ca 

ştiinţă. Dezveleşte modul complex şi în acelaş timp sofisticat în 

care este organizată memoria umană, ne prezintă caracteristicile 

sistemelor mnezice şi o serie de mnemotehnici ce stabilesc de 

fapt diferenţele individuale în performanţa mnezică. Oferă 

totodată explicaţii cu privire la fenomenul uitării, şi ne atrage 

atenţia asupra unor erori sau denaturări ale memoriei, cum ar fi 

iluziile mnezice.  

63. 5

2

. 

Egyed Emese 

 

Cunoştinţe: relaţii 

interculturale în domeniul 

teatrului 

 

(Ismeretség: kulturális 

kapcsolatok a színház 

révén) 

973-7953-42-8 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Bazându-se pe diverse surse, volumul propune interpretarea 

istoriei teatrului din secolele XVIII–XIX. Studiile analizează 

schimburile culturale pe baza obiectelor (afişe), din prisma 

expresiilor verbale, a imaginilor şi a textelor dramatice. Cartea 

reprezentând al treilea volum din seria unor cercetări privind 

această temă, este totodată şi o reflecţie asupra viitoarelor 

direcţii de cercetare din acest domeniu.  
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64. 5

3

. 

Egyed Emese  

(ed.) 

 

„Traducere liberă … 

Traduceri în serviciul 

teatrului maghiar din 

secolul XVIII–XIX 

 

(Szabadon fordította…”) 

973-7953-00-2 2003 maghiară 
română, 

engleză 

 

Prima publicaţie a atelierul de cercetare THÉ (Thália Helyi Élete 

– Viaţa Locală a Taliei) analizează problemele de principiu ale 

traducerii, relevând importanţa traducerilor în oglinda istoriei 

limbii şi al teatrului.  

65. 5

4

. 

Egyed Emese 

(ed.) 

Cărticică teatrală 

Broşurile teatrale şi rolul 

acestora în cultura 

teatrală a regiunii 

 

(Theátrumi könyvecske) 

973-85422-4-3 2002 maghiară 
română, 

engleză 

Broşura teatrală în secolul XVIII–XIX era publicată de către 

trupele de teatru şi conţinea, de regulă, numele actorilor, 

programul şi localităţile în care au fost jucate piesele. Volumul 

ne oferă o serie de puncte de reper privind definiţia broşurii 

teatrale, iar prin analiza obiceiurilor legate de teatru, ne prezintă 

o scurtă incursiune în viaţa culturală din secolele XVIII–XIX, 

relevând totodată influenţa culturii franceze asupra vieţii teatrale 

din Ungaria. 

66. 5

5

. 

Egyed Péter 

 

Comunitatea în concepţia 

tradiţională şi cea 

comunitaristă 

 

(A közösségről – a 

hagyományos valamint a 

kommunitarista 

felfogásban) 

973-7953-53-3 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Discursul comunitarist care, începând cu anii '70 ai secolului 

trecut a dominat în mod puternic analizele ştiinţelor sociale la 

noi a lăsat puţine urme. Volumul propune să compare şi să 

stabilească legături între argumentaţia discursului tradiţional 

comunitar şi cel comunitarist, încercând totodată să identifice şi 

beneficiile care rezultă din combinarea a celor două perspective 

de analiză. 

67. 5

6

. 

Elek Sándor (ed.) 

 

Politica agrară – 

dezvoltarea rurală 

 

(Agrárpolitika-

vidékfejlesztés) 

978-973-7953-88-9 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea este o culegere de studii având următoarele teme: politica 

agrară şi dezvoltare regională, gospodăria agrară şi refacerea 

mediului natural, dezvoltarea rurală în Ungaria comparativ cu 

UE, priorităţile schimbătoare în producţia agrară mondială, 

efectele şi beneficiile finanţărilor obţinute prin Programul 

SAPARD asupra Secuimii. 

68.  
Fenyvessy József 

et al. 

Tehnologia industriei 

laptelui.  Lapte şi produse 

lactate în nutriţia umană 

 

(Tejipari technológia 

Tej és tejtermékek a 

táplálkozásban) 

 

978-973-1970-80-6 2014 maghiară 
română, 

engleză 

Manualul este destinat studenţilor universității Sapientia de la 

secţia Ingineria alimentară. Fiind material didactic capitolele 

sunt aranjate ierarhic cu scopul de a facilita asimilarea treptată a 

cunoştinţelor. În prima parte sunt prezentate operaţiile 

tehnologice ale prelucrării laptelui şi ale obţinerii produselor 

lactate, iar următoarele capitole se ocupă cu prezentarea 

detailată a acestor tehnologii. Scopul desimulat al acestei lucrări 

este de a contracara preconcepţiile şi interpretările greşite ale 
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 unor rezultate ştiinţifice, care în ultimul timp au avut o 

contribuţie în scăderea consumului de lapte şi de produse lactate. 

Este recomandat totodată specialiştilor din domeniul ştiinţelor 

alimentare, nutriţioniştilor, precum şi studenţilor din domeniul 

agrar, alimentar, respectiv medical. 

69.  Filep Emőd 
Probleme de fizică 

 

(Fizika példatár) 

978-973-1970-85-1 2014 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine setul de probleme din domeniul mecanicii şi 

căldurii, împreună cu soluţiile lor, care au fost rezolvate la 

seminariile cursului de Fizică, anul I. specializarea de inginerie 

mecanică.  Primul capitol – Mecanica punctului material şi a 

sistemelor de puncte materiale – tratează simultan probleme de 

cinematică şi dinamică, şi este accentuat avantajul prezentat pe 

soluţiile bazate pe principiile de conservare a energiei şi a 

impulsului. Partea a II-a se ocupă de fluide, fiind evidențiată 

importanţa ecuaţiei de continuitate şi ecuaţia pentru conservarea 

energiei a lui Bernoulli. Privind problemele legate de căldură 
se tratează problema schimbului de căldură şi cea a echilibrului 

termic între diferite stări de agregare. Se dau aplicaţii pentru 

principiul I. şi II. al termodinamicii, atât penrtu gaz ideal, cât şi 

pentru gaze reale. 

70. 5

7

. 

Finta Béla,  

Kiss Elemér, 

Bartha Zsolt 

Structuri algebrice 

Culegere de probleme 
 

(Algebrai struktúrák) 

973-7953-67-3 / 

978-973-7953-67-4 
2005 maghiară - 

Destinată în special (dar nu în exclusivitate) studenţilor 

Universităţii Sapientia, această culegere de probleme este menită 

să sprijine studenţii de la specializările inginereşti în studiul 

Algebrei lineare şi pe cei de la specializarea informatică în 

studiul disciplinei Structuri algebrice. Problemele din volum 

contribuie la aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi la pregătirea 

pentru examene.  

71. 5

8

. 

Fodor László 

 

Didactică şcolară generală 

 

(Általános iskoladidaktika) 

978-973-1970-42-4 

(în curs de apariţie) 
2010 maghiară 

română, 

engleză 

Cursul oferă o prespectivă complexă, o multitudine de puncte de 

vedere privind abordarea teoretică a fenomenelor şi proceselor 

instruirii şcolare. Este un ajutor util atât în pregătirea iniţială a 

învăţătorilor şi a profesorilor de specialitate, cât şi în practicarea 

eficientă a profesiunii didactice.  
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72. 5

9

. 

Fodor László 

 

Pedagogie socială 

 

(Szociálpedagógia) 

978-973-1970-08-0 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Intenţia autorului a fost să ofere cunoştinţele de bază ale 

exercitării optimale a profesiei de pedagog social şi să 

delimiteze câteva criterii genarele privitoare la munca socială cu 

copii. Cursul prezintă informaţii diverse care prin varietatea 

firelor de contact se leagă mai mult sau mai puţin de domeniul 

sociopedagogiei. 

73. 6

0

. 

Fodorpataki 

László et alii. 

 

Elemente de botanică 

 

(Növénytani ismeretek) 

973-7953-25-8  2004 maghiară - 

Volumul conţine o serie de cunoştinţe de bază în domeniul 

botanicii clasice. Lucrarea prezintă aspecte din istoria evoluţiei 

plantelor, oferă informaţii privind criteriile de clasificare, 

precum şi modalităţile de adaptare a plantelor la diverse condiţii 

de mediu. 

74. 6

1

. 

Fodorpataki 

László et alii. 

 

Elemente de botanică 

Ediţia a II-a revizuită 

 

(Növénytani ismeretek) 

 

978-973-1970-12-7 2009 maghiară - 

Volumul este ediţia a II-a revizuită a lucrării. Conţine o serie de 

cunoştinţe de bază în domeniul botanicii clasice. Lucrarea 

prezintă aspecte din istoria evoluţiei plantelor, oferă informaţii 

privind criteriile de clasificare, precum şi modalităţile de 

adaptare a plantelor la diverse condiţii de mediu. 

75.  
Fülöp Árpád 

Zoltán 

 

Bazele contabilităţii 

 

(Számviteli és mérlegtani 

alapfogalmak) 

 

978-973-1970-62-2 

 

2011 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul oferă fundamentele teoretice şi metodologice ale 

contabilităţii din România. Se adresează tuturor studenţilor din 

învăţământul economic maghiar din România, dar poate fi 

consultată şi de managerii întreprinderilor, precum şi de către 

profesioniştii din domeniul contabilităţii. Prezenta carte prezintă 

cunoştinţele de bază pentru toate disciplinele de contabilitate pe 

care studenţii vor aprofunda în timpul studiilor. 

76.  Gaál György 

Universitatea Ferenc 

József 

(Egyetem a Farkas utcában. 

A kolozsvári Ferenc József 

Tudományegyetem 

előzményei, korszakai és 

vonzatai) 

978-973-1970-70-7 2012 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul prezintă în mod detailat premisele şi pocesul înfiinţării 

Universităţii „Francisc Iosif”din Cluj, trece în revistă etapele ei 

de dezvoltare, precum şi portretele marilor figuri emblematice 

ale învăţământului univeristar maghiar din diferite perioade 

istorice. Cartea este bine documentată şi frumos ilustrată, 

conţinând fotografii şi documente de epocă, învocând secolele 

învăţământului universitar maghiar de altădată. 
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77. 6

2

. 

Gábor Csilla 

 

Straturile naraţiunii în 

perioada modernă 

timpurie 

 

(A történetmondás rétegei a 

kora újkorban) 

973-7953-41-X 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine studii de naratologie, în centrul analizelor fiind 

naraţiunea din prisma predicilor, „deplângerilor” şi a altor scrieri 

specifice secolului al XVII-lea.  Bazându-se pe ampla literatură 

a predicilor, legendelor şi compendiilor, autoarea prezintă între 

altele cultul sfinţilor, epica cântecelor populare catolice, proza 

barocă, precum şi fenomenul de invocare al trecutului naţional 

sub influenţa ideologică a interpretării prezentului.  

78. 6

3

. 

Gábor Csilla  

(ed.) 

Devoţiuni, istorii, 

identităţi 

 

(Devóciók, történetek, 

identitások) 

973-7953-14-2 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea are ca scop analiza schimbărilor istorice ale vieţii 

religioase. Prezintă teoriile, tipurile meditaţiei din prima parte a 

perioadei moderne, precum şi motivele de devoţiune întâlnite în 

culegerile de cântece populare catolice ale secolului al XVII-lea. 

Problemele identităţii religioase sunt tratate în oglinda 

istorisirilor provinciale catolice. 

79. 6

4

. 

Gábor Csilla, 

Selyem Zsuzsa 

(ed.) 

Pioşenie, cult, îndepărtare. 

Studii literare 

 

(Kegyesség, kultusz, 

távolítás) 

973-85750-9-5 2002 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea are trei părţi aproape de sine stătătoare. Prima parte se 

concentrează asupra aspectelor literare legate de curentele de 

pioşenie din perioada timpurie a epocii moderne, autorul 

prezentând volumul de meditaţie al lui Roberto Bellarmino. 

Secţiunea a doua analizează două publicaţii politice din secolul 

al XIX-lea, iar al treilea studiu tratează tematici legate de 

literatura transilvană din secolul al XX-lea: aspecte inedite ale 

avangardei transilvănene, precum şi metaforica textelor de bază 

ale transilvanismului.  

80. 6

5

. 

Gagyi József 

 

Memorie şi comunicaţie. 

Identităţi narrative 

 

(Conferinţa din 19–20 

martie 2004, Târgu Mureş; 

Emlékezet és 

kommunikáció) 

978-973-7953-73-5 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Volum de conferinţă în care specialiştii psihologiei, filozofiei, 

etnografiei şi antropologiei culturale analizează constituirea 

discursului narativ. Prima parte conţine reflecţii asupra 

memoriei, asupra procesului constitiurii a sinelui, a definirii 

identităţii individuale. Partea a doua şi a treia tratează 

specificităţilor povestirii. 

81. 6

6

. 

Gagyi József 

 

Patrimoniu şi relaţii 

publice (PR) 

 

(Örökség és közkapcsolatok 

PR) 

978-973-1970-04-2 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Consrtucţiile culturale şi identitare, precum şi memoria colectivă 

sunt domenii dintre care un specialist în relaţii publice poate să 

aleagă componentele cheie pentru crearea imaginii interne şi 

externe a unei organizaţii. Reprezentările culturale ale trecutului, 

relaţia lor cu prezentul au o complexitate extraordinară; 

abordarea lor adecvată necesită nu numai informaţii menageriale 

ci şi cunoştinţe antropologice, sociologice şi politologice.   
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82. 6

7

. 

Gagyi József 

 

Comportamentul 

consumatorului 

 

(Fogyasztói magatartás) 

978-973-1970-25-7 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Marketingul catalogează comportamentul consumatorului ca o 

activitate aparţinând sferei economice. În acest curs se pleacă de 

la o altă premisă: producţia şi consumul sunt considerate fiind 

parte a comunicării sociale, ca o activitate umană determinată de 

factori culturali, care pe parcursul istoriei a avut şi ea diferite 

ipostaze.  Refererinţele acestei perspective sunt oferite de 

rezultatele sociologiei şi ale antropologiei, care descriu şi 

compară comportamentele economice ale diferitelor 

popoare/culturi.  

83.  Gagyi József 

 

 

Turism şi Relaţii Publice 

(PR) 

 

Turizmus 

 és közkapcsolatok (PR) 

 

 

978-973-1970-76-9 2013 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul destinat studenţilor secţiei Comunicare şi Relaţii Publice 

prezintă călătoria ca un comportament cultural şi turismul ca 

fiind parte a sistemului de comunicare socială. Bazându-se pe 

rezultatele ştiinţelor culturii, mai ales a antropologiei culturale 

privind întâlnirile cu celălalt, cu Străinul şi pe managementul 

construrii/formării destinaţiilor şi atracţiilor turistice, autorul 

oferă o înţelegere şi o interpretare culturală ale fenomenelor 

turismului.  

84.  
Gagyi József, 

Imre Attila 
Spaţii noi-media 

(Új media-terek) 
978-973-1970-67-7 2014 maghiară 

română, 

engleză 

Volumul prezintă lucrările conferinţei dedicată spaţiilor, 

efectelor şi aplicaţiilor caracteristice mediei contemporane, 

susţinută în în perioada 5-6 martie 2010 la Tg. Mureş. Dintre 

temele abordate amintim: noua mass media şi posibilitatea de 

extindere a publicităţiilor, consumul de media ai nativilor 

digitali”, relația dintre limba specifică utilizată şi limba maternă, 

comunicarea cu ajutorul traducătorului, provocările educaţiei în 

era digitală.  

85.  

Gáspár-Vér 

Katalin 

 

Financial and Economical 

Problems in the First 

Decade of the 21th 

Century 

978-973-1970-60-8 2011 engleză 
română, 

maghiară 

Volumul de conferinţă cuprinde studii legate de recenta criză 

economică şi financiară. Autorii, doctoranzi ai Universităţii 

Corvinus din Budapesta, analizând problematici diferite – ca 

etica financiară, investiţiile responsablie, problematica taxelor 

verzi, probleme ale finanţării educaţiei, dezechilibrul pieţei 

forţei de muncă etc. – caută răspunsuri la provocările economice 

ale secolului al XXI-lea. 
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86. 6

8

. 

Gászpor Réka 

 

Introducere în ştiinţa 

comunicării. Fenomenul 

comunicaţional 

 

(Bevezetés a 

kommunikációelméletben. 

A kommunikáció jelensége) 

978-973-1970-31-8 

(în curs de apariţie) 
2010 maghiară 

română, 

engleză 

Societatea noastră contemporană este denumită de către 

specialişti societate informaţională, care însă generează în mod 

continuu noi forme de comunicare. Tocmai de aceea, pentru a ne 

putea percepe pe noi înşine ca fiinţe sociale, avem nevoie de o 

abordare adecvată a diferitelor procese de comunicare, ceea ce 

nu poate fi conceput în afara unei largi transdisciplinarităţi şi fără 

utilizarea a celor mai diverse metode. Acest suport de curs 

propune parcurgerea acestor teme, tehnici şi modalităţi de 

abordarea ale fenomenelor de comunicare. 

87. 6

9

. 

Germán-Salló 

Zoltán 

Electronică digitală 

 
(Digitális elektronika) 

978-973-1970-33-2 2010 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea are ca scop prezentarea bazelor teoretice şi practice ale 

electronicii digitale. Fiind destinat cu precădere studenţilor, 

cuprinde tematica cursului predat la secţiile de inginerie 

electrică. Organizată pe şase capitole, tratează algebra booleană, 

structura internă a circuitelor digitale, analiza şi sinteza 

circuitelor combinaţionale şi secvenţiale. Problemele rezolvate, 

respectiv aplicaţiile practice ajută însuşirea eficientă a 

cunoştinţelor de bază ale acestui domeniu. 

88. 7

0

. 

Grecu, Victor  

 
Istoria limbii române 973-7953-47-9 2004 română - 

Manualul este structurat pe trei capitole: primul prezintă 

procesul formării şi dezvoltării limbii române, analizând locul ei 

în familia limbilor neolatine, influenţa limbii slavone asupra 

dezvoltării ei şi dialectele limbii române. A doua parte tratează 

probleme de fonetică şi sintaxă, iar partea a treia trece în revistă 

elementele de origine străină ale limbii române. 

89. 7

1

. 

Györfi Jenő 

 

Elemente de analiză 

matematică 

 

(A matematikai analízis 

elemei) 

973-7953-35-5 2005 maghiară - 

Destinat studenţilor şi specialiştilor din domeniul economic, 

cursul oferă cunoştinţe legate de operaţiile matematice efectuate 

cu valori limită, ele contribuind la o înţelegere mai temeinică a 

teoriilor şi proceselor economice moderne.  

90. 7

2

. 

Györfi Jenő, 

András Szilárd 

Calculul probabilităţilor şi 

programare liniară. 

Teoria jocurilor 

 

(Valószínűségszámítás és 

lineáris programozás. A 

jétekelmélet alapjai) 

978-973-7953-86-5 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea conţine elemente introductive privind trei mari capitole 

ale matematicii: calculul probabilităţilor, programare liniară şi 

teoria jocurilor. În prima secţiune sunt prezentate principalele 

noţiuni ale teoriei probabilităţilor (independenţa evenimentelor, 

scheme clasice de probabilitate, variabile aleatoare, legea 

numerelor mari, teorema Glivenko-Cantelli). A doua parte 

tratează elemente de algebră liniară, noţiunile de bază a 

programării liniare, algoritmul simplex pentru rezolvarea 

problemelor PL normale, precum şi problema duală. În ultima 
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parte sunt prezentate noţiunile de bază ale teoriei jocurilor.  

91. 7

3

. 

György Éva 

 

Microbiologie generală 

 

(Általános mikorbiológia) 

978-973-1970-28-8 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul trece în revistă noţiunile de bază ale microbiologiei, 

prezintă în mod amănunţit proprietăţile morfologice şi 

structurale ale celulei bacteriene, noţiuni ce fac posibilă 

înţelegerea mai aprofundată a funcţiilor vitale la bacterii. 

Conţine cunoştinţe de virusologie, precum şi generalităţi asupra 

patogenităţii microorganismelor în cazul bacteriilor şi 

micromicetelor. 

92. 7

4

. 

György Éva 

 

Studiu anatomic al unor 

cormofite din zona 

Ciucului 

978-973-1970-27-1 2009 română 
engleză, 

maghiară 

Cercetările prezentate în această carte urmăresc elucidarea unor 

particularităţi histologice şi ecofizice adaptative ale cormului, 

determinate de factorul fotic şi hidric, la specii de angiosperme 

care vegetează în unele biotopuri montane, acvatice şi palustre 

în Depresiunea Ciucului. Volumul reprezintă a noutate: până în 

prezent nu s-au efectuat studii histro-anatomice la speciile de 

plante răspândite în aceste locuri, nici cercetări combinate ale 

unor parametrii structurali cu ecofiziologici şi biometrici. 

93.  György Ottilia 

Dezvoltarea teritorială în 

depresiunea Ciucului 

 

(A terület- és 

településfejlesztés 

legfontosabb faladatai a 

Csíki-medencében) 

 

978-973-1970-54-7 

 

2011 maghiară 
română, 

engleză 

Având în vedere faptul, că  obiectivele politicilor strategice 

regionale trebuie să fie în concordanţă cu particularităţile social-

economice ale diferitelor regiuni, tematica dezvoltării regionale 

a devenit în zilele noastre o activitate complexă care necesită 

analize aprofundate, Obiectivul acestei volum este 

fundamentarea ştiinţifică a pachetului de programe de dezvoltări 

strategice în Bazinului Ciucului şi folosirea acestor cunoştinţe  

în interesul dezvoltării regiunii.  

94.  
György Ottilia, 

Csata Andrea 

Introducere în economie. 

Culegere de probleme de 

microeconomie 

 

(Bevezetés a 

közgazdaságtanba. 

Mikorökönómiai példatár) 

978-973-1970-72-1 2013 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine peste o sută de exerciţii şi probleme de 

economie şi este adresat în primul rând studenţilor în sprijinul 

aprofundării cunoştinţelor economice bazate pe matematică. 

Fiind elaborat în concordanţă cu prorgrama analitică 

„Introducere în economie” şi „Microeconomie”, capitolele sunt 

structurate după conceptele majore ale acestor cursuri. Culegerea 

de probleme este completată cu un mic dicţionar economic 

trilingv.  
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95.  
György Ottilia 

(ed.) 

Perspective de dezvoltare 

urbană. Studii economico-

sociale de fundamentare 

ale direcţiilor de 

dezvoltare 

978-973-1970-82-0 2014 
română 

 

maghiară, 

engleză 

Elaborarea noului Plan Urbanistic General (PUG) al oraşului 

Miercurea Ciuc a început în primăvara anului 2009, când 

birourile de arhitectură şi urbanism Vallum din Miercurea Ciuc şi 

Planwerk din Cluj-Napoca au contractat această lucrare de la 

Consiliul Local al municipiului. Printre pregătirile aferente erau 

şi subcontractarea unor studii de specialitate. Unele dintre aceste 

studii au fost elaborate de către colectivele Universităţii 

Sapientia de la departamentele din Miercurea Ciuc. Volumul 

conţine trei materiale dintre acestea: studiul economic, studiul 

turistic, respectiv studiul socio-demografic.  

96.  Hevesi Attila 

Trei capitole din istoria 

geografiei maghiare din 

secolul al XVIII-XIX-lea 

 

(Három fejezet a magyar 

földrajztusomány XVIII-

XIX. századi történetéből) 

978-606-975-005-6 2017 maghiară 
română, 

engleză 

Prima carte de geografie integrală scrisă în limba maghiară, 

a apărut în 1757 şi aparţine lui Pál Bertalanffi. Infuenţaţi şi 

de această apariţie, la sfârşitul secolului al 18-lea şi 

începutul secolului al 19-lea au apărut mai multe cărţi de 

geografie în limba maghiară de nivel european. Bazat pe 

observaţii de teren, János Kászonújfalvi Szabó descoperă 

(1803) unele elemente ale eroziunii fluviale (formarea 

teraselor), pe care lumea ştiinţifică europeană numai cu o 

jumătate de secol în urmă a început să o analizeze şi să o 

înţeleagă. Iar tânărul Sámuel Brassai (1834) a fost printre 

primii, care au analizat problematica predării geografiei din 

punct de vedere practic. Acest volum prezintă cele mai 

importante rezultate de geografie din activitatea celor trei 

oameni de ştiinţă. 

 

97. 7

5

. 

Hollanda Dénes 

 

Bazele aşchierii 

 

(A forgácsolás alapjai) 

978-973-1970-01-1 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Disciplina reprezintă puntea de legătură între disciplinele 

technice de bază (matematică, fizică, mechanică) şi disciplinele 

technice de specialitate (scule aşchietoare, maşini unelte, 

technologia construcţiilor de maşini) pentru ingineri mechanici. 

Având în vedere faptul, că cursul a fost elaborat în primul rând 

pentru a familiariza studenţii cu această disciplină, în 

structurarea lecţiilor se pleacă de la simplu la comlpex, urmând 

ca după înţelegerea fenomenelor de bază să se treacă la 

prezentarea acestora sub formă generalizată în aşa fel încât să fie 

valabile pentru toate tipurile de prelucrări mechanice prin 
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aşchiere. 

98. 7

6

. 

Horváth Gizella 

 

Bazele tehnicii de 

dezbatere 

 

(A vitatechnika alapjai) 

973-85750-2-5 2002 maghiară - 

Definind dezbaterea drept “o practică socială”, volumul încearcă 

să restabilească prestigiul dezbaterii, prezentându-ne 

caracteristicile discursului social de calitate, precum şi diversele 

metode de convingere. Tehnica dezbaterii reprezintă totodată şi 

o metodă pedagogică, care poate fi utilizată în mod fructuos şi în 

învăţământ. Dezbaterile cu scop educativ bazâdu-se pe principii 

şi valori ne pregătesc pentru “dezbaterile sociale” reale. 

99. 7

7

. 

Horváth István  

 

Procesele de migrare intre 

Transilvania şi Ungaria 

 

(Erdély és Magyarország 

közötti migrációs 

folyamatok) 

973-7953-40-1 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul analizează din diferite perspective procesul migrării 

maghiarilor din Transilvania spre vest, în special spre Ungaria. 

Autorul se concentrează asupra particularităţilor acestui proces 

în ultimelor două decenii, de exemlplu: cum devine migrarea în 

sine cauza migrării, şi de ce persistă acest fenomen şi după 

căderea comunismului. Sprijinindu-se pe literatura română, 

maghiară şi internaţională, cartea serveşte ca punct de referinţă 

pentru specialiştii din acest domeniu. 

100.  
Horváth István, 

Tonk Márton 
Minority Politics within 

the Europe of Religions 

978-606-92744-4-6 

978-973-1970-57-8 
2011 engleză 

maghiară, 

română 

Volumul conţine prezentările conferinţei internaţionale 

organizate de către Universitatea Sapientia şi Institutul pentru 

Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în perioada 17-19 

iunie 2010. Pricipalele teme dezbătute la conferinţă: drepturile 

lingvistice ale minorităţilor, politicile culturale în diferitele ţări, 

precum şi formele autonomiei – în contextul prezentului şi 

viitorului minorităţilor etnice şi religioase în UE. 

101.  

Horváth István, 

Székely Ibolya, 

Székely Tünde, 

Tonk Márton 

(eds.). 

Minority Representation 

and Minority Language 

Right 

978-973-1970-83-7 

978-606-8377-27-8 
2014 engleză 

maghiară, 

română 

Volumul prezintă lucrările manifestării ştiinţifice organizată de 

Universitatea Sapientia în colaborare cu Institutul pentru 

Studierea Minorităţilor Naţionale (Cluj), cu Universitatea din 

Amsterdam şi cu Consorţiul Euroepean pentru cercetări politice 

(ECPR) în octombrie 2012. Cartea se structurează în jurul a 

două mari tematici: (1) autoguvernarea, autonomia, politica 

electorală în cazul diferitelor minorităţi europene şi  (2) 
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problematica drepturilor lingvistice în UE.   

102. 7
8

. 

Imre Attila 

 
A cognitive approach to 

metaphorical expressions 
978-973-1970-38-7 2010 engleză 

română, 

maghiară 

Cartea întruneşte cercetările autorului din domeniul lingvisticii 

cognitive din perioada 2005–2008. Prezintă 10 prepoziţii şi 

prefixe verbale (preverbe) cu sensuri similare din limbile 

engleză, română şi maghiară, bazându-se pe un corpus de câteva 

mii de cazuri.Oferă descrierea sensurilor de bază şi a celor 

metaforice, acestea fiind completate cu tabele şi ilustraţii. 

103. 7
9

. 
Irimiaş, George  

Noţiuni de fonetică şi 

fonologie 
973-85750-3-6 2002 română - 

Cursul prezintă fenomenele fonetice cu ajutorul noţiunilor 

lingvisticii generale dar şi în contextul teoriei comunicaţiei. 

Autorul trece în revistă principiile de bază ale ortografiei limbii 

române cu ajutorul unor exemple, evidenţiind totodată, greşelile 

ortografice cele mai frecvente. 

104. 8
0

. 

Jancsó Miklós 

 

Lumea scenică al lui Csíky 

Gergely 

 

(Csiky Gergely színpadi 

világa) 

973-7953-46-0 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Întrucât scopul volumului este prezentarea activităţii lui Gergely 

Csíky, autorul ne oferă o incursiune atât în totalitatea operelor 

lui Csíky, cât şi o analiză detailată a biografiei dramaturgului.  

Operele dramatice, epice, romanele şi nuvelele scrise de Gergely 

Csíky sunt şi azi lecturi interesante, uşoare, mereu savurabile.  

105. 8
1

. 
Józon Mónika 

Elemente de teoria 

dreptului şi de drept civil 

 

(Általános jogelméleti és 

polgári jogi ismeretek) 

978-973-7953-79-7 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul este o introducere în studiul dreptului pentru studenţii la 

specializările economice. Oferă o scurtă incursiune în teoria 

generală a dreptului (originile, sursele, funcţiile dreptului, 

principii şi reguli de interpretare), şi prezintă elementele 

dreptului civil, instituţiile cele mai importante ale acestuia, 

dreptul la proprietate, contractele şi precum şi faptele ilicite. 

106. 8
2

. 

Kakucs András 

 

Termodinamică tehnică 

 

(Műszaki hőtan) 

973-7953-26-6 2004 maghiară - 

Cursul este destinat studenţilor de inginerie, primele capitole 

referindu-se la noţiunile de bază din domeniul termodinamicii şi 

la caracteristicile gazelor ideale şi reale. Următoarele şase 

capitole au un caracter practic, tratând principiile de funcţionare 

ale unor maşini şi utilaje, ultimul capitol prezentând mecanismul 

propagării căldurii. 
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107. 8
3

. 

Kakucs András 

 

Bazele calculului static 

linear cu elemente finite 

 

(A végeselem-módszer 

alapjai) 

978-973-7953-78-0 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea prezintă noţiunile de bază ale calculului static linear cu 

elemente finite. Introduce metoda elementelor finite, urmărind 

istoricul evoluţiei acestei metode. Tratează câteva aspecte de 

bază referitoare la aproximarea cu elemente finite şi la metodele 

numerice specifice acesteia, ilustrându-le  cu exemple din două 

domenii diferite ale ştiinţelor inginereşti: statica structurilor 

elastice şi electrostatică.  

108. 8
4

. 

Kakucs András 

 

Mecanica fluidelor 

 

(Áramlástan) 

978-973-7953-83-4 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Urmărind împărţirea obişnuită a domeniului mecanicii, după 

prezentarea şi caracterizarea generală a lichidelor şi gazelor, 

elementele staticii, cinematicii şi dinamicii fluidelor sunt expuse 

în trei mari capitole, specificând aspectele speciale referitoare la 

fluidele compresibile şi cele incompresibile. A doua parte a 

cărţii este dedicată prezentării maşinilor hidraulice şi 

pneumatice, precum şi elementelor componente ale sistemelor 

de acţionare. 

109.  

Kása Zoltán, 

Sorbán Angella, 

Szász Köpeczi 

István 

Lista de publicaţii a 

cadrelor didactice ale 

Universităţii Sapientia 

2001-2010 

(A Sapientia EMTE 

oktatóinak publikációs 

listája 2001-2010) 

978-973-1970-71-4 2012 maghiară - 

Volumul conţine publicaţiile ştiinţifice, creaţiile artistice, 

invenţiile, precum şi alte realizări de seamă ale cadrelor 

didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia. Redactat 

pe facultăţi şi departamente, prezintă în mod succint activitatea 

de cerecatre ştiinţifică ce se desfăşoară în cadrul fiecărui 

departament în parte, preconizând totodată tematicile şi direcţiile 

majore ale cercetării în viitor. 

110. 8
5

. 

Kassay Gábor, 

Kolumbán József 

et alii 

Lectures on Nonlinear 

Analysis and its 

Applications 

973-7953-02-9 2003 engleză - 

Cartea cuprinde rezultatele cercetărilor cadrelor didactice de la 

Facultatea de Matematică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, 

în domeniul analizei neliniare. Cuprinde o tematică diversă, 

tratând teoria punctului de echilibru, problemele de optimizare 

legate de funcţiile măsurabile, rolul axiomei arhimedene în 

optimizare, teoria punctelor critice, precum şi extinderea teoriei 

fractalilor asupra spaţiilor metrice probabilistice. 

111. 8
6

. 

Kátai Zoltán 

 

Programare în limba C 

 

(Programozás C nyelven) 

973-7953-27-4 2004 maghiară - 

Lucrarea nu reprezintă doar o simplă descriere a limbii C, scopul 

cursului este să înveţe studenţii să programeze în această limbă. 

Astfel, primul capitol oferă a viziune amplă asupra programării, 

iar capitolele următoare ne introduc treptat în domeniul mai 

profund al programării.  
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112. 8
7

. 

Kátai Zoltán 

 

Algoritme 

 

(Agoritmusok felülnézetből) 

978-973-7953-74-2 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul este destinat nu numai studenţilor facultăţilor de 

informatică, dar şi liceenilor pasionaţi de algoritme şi de 

programare. Autorul tratează algoritme şi limbile de programare 

în general, fapt pentru care cunoştinţele pot fi utilizate în orice 

context şi se pot implementa liber în orice mediu de programare, 

accentul fiind pus pe algoritm, analiza problemelor şi găsirea 

soluţiilor optime. 

113. 8
8

. 

Kátai Zoltán 

 

Algoritmica grafurilor 

 

(Gráfelméleti algoritmusok) 

978-973-7953-95-7 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Autorul prezintă algoritmii de bază din teoria grafurilor cu o 

deosebită exigenţă didactică, pentru a fi accesibilă atât 

liceenilor, cât şi studenţilor. În prima parte tratează probleme de 

teoria grafurilor cu aplicare directă în domeniul programării 

(parcurgerea grafurilor, arbori minime, drumuri optime, reţele de 

fluxuri etc), iar în partea a doua sunt cuprinse teme mai 

apropiate de matematică  (grafuri planare, problemele de 

colorare a grafurilor etc).  

114. 8
9

. 

Keszeg Vilmos 

(ed.) 

Specialişti. Cariere şi 

biografii I–II. 

 

(Specialisták. Életpályák és 

élettörténetek) 

973-7953-59-2 2005 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul prezintă strategii şi tipuri de autoreprezentare a unor 

personalităţi cu indeletniciri speciale (pictori naivi, “scriitori”, 

meşteri populari etc.).  Studiile analizează câte o biografie, o 

carieră anume şi descriu caracteristicile procesului de constituire 

a rolului şi identităţii de “specialist”. Certetările de acest gen 

ridică însă o problemă deosebit de importantă: îndeletnicirea 

specială este de fapt continuarea tradiţiilor sau cu timpul va 

acţiona tocmai împotriva lor?  

115. 9
0

. 
Kiss István 

Enzimologia solurilor 

erodate 

 

(Az erodált talajok 

enzimológiája) 

973-85985-9-1 2003 maghiară 
română, 

engleză 

Întrucât microorganismele din sol şi catalizatorii produşi de 

acestea joacă un rol important în fertilitatea solurilor, studiul 

eroziunii de sol implică şi studii din domeniul enzimologiei. 

Aceste cercetări reprezintă totodată şi o modalitate de control al 

eficacităţii metodelor de reabilitare a solurilor erodate. Volumul 

prezintă latura practică a cercetării enzimologice legată de 

eroziune în diferite ţări, având ca scop atragerea atenţiei 

specialiştilor atât asupra utilizării unor metode de reabilitare a 

solurilor, cât şi asupra protecţiei solurilor împotriva eroziunii. 
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116. 9
1

. 

Kiss István 

 

Enzimologia solurilor 

inoculate cu 

microorganisme 

 

(Mikroorganizmusokkal 

beoltott talajok 

enzimológiája) 

973-7953-21-5 2004 maghiară - 

Cartea are drept scop atragerea atenţiei specialiştilor asupra 

metodelor de îmbunătăţire a solurilor erodate şi asupra protecţiei 

acestor soluri. Primul capitol tratează enzimologia solurilor 

inoculate cu microorganisme naturale, cel de-al doilea reprezintă 

un sumar al cercetărilor enzimologice referitoare la inocularea 

solurilor cu microorganisme modificate genetic.  

117.  
Krizbai Tímea 

(szerk.) 

Egészségtükör. Közös 

erővel az egészségért 

 

(Oglinda sănătății. Să ne 

unim forțele pentru 

sănătate) 

978-973-1970-95-0 2015 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul de conferință conține studii interdisciplinare 

despre sănătate și bunăstare, scrise de psihologi, sociologi, 

pedagogi și medici – specialiști din România din domeniul 

cercetării sănătății. Temele principale sunt: factorii și 

aspectele psihologice ale ocrotirii sănătății, considerente 

noi privind metodologia prevenirii fumatului la adolescenți, 

calitatea vieții la persoanele care trăiesc singur, date despre 

modul de viață și starea de sănătate, comportamentul de 

sănătate și satisfactia cu greutatea corporală. 

118. 9
2

. 

Kovács Lehel 

István 

Grafică pe calculator 

 

(Számítógépes grafika) 

978-973-1970-14-1 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Calculatorul „fotografiază” modelul digital, descris prin şiruri de 

numere, iar grafica generativă sintetizează o imagine 

fotorealistică,  pe baza căreia, putem personaliza, adapta, finisa 

modelul din care se poate obţine din nou o imagine sintetizată. 

Prin tematica prezentată, cursul ne introduce în lumea 

miraculoasă a graficii pe calculator, adresându-se atât studenţilor 

cât şi elevilor de liceu, precum şi tuturor cititorilor pasionaţi de 

aprofundarea acestei teme. 

119. 9
3

. 
Kovács Adalbert 

Matematică aplicată în 

economie. Algebră liniară 

 

(Alkalmazott matematika a 

közgazdaságban. Lineáris 

algebra) 

73-85985-1-6 2002 maghiară - 

Cele patru capitole ale volumului abordează noţiunile, 

principiile, metodele şi domeniile de aplicare ale algebrei liniare. 

Primul capitol prezintă noţiunile de bază ale spaţiilor liniare şi 

euclidiene, al doilea se concentrează asupra transformărilor 

liniare, operatorii liniari, elemente din teoria formelor bilineare 

şi cuadratice, al treilea se referă la elementele algebrei matriciale 

şi la teoria sistemelor de funcţii liniare, iar ultimul studiază 

rezolvarea anumitor ecuaţii diferenţiale. 
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120. 9
4

. 

Kovács Réka 

Rozália 

Cum să ajutăm ajutându-

ne? Resurse-Cooperare-

Rezultate 

 

(Egymást segítve hogyan 

segíthetünk? Erőforrás-

Együttműködés-Eredmény) 

978-973-1970-34-9 2010 maghiară 
română, 

engleză 

 

Cartea conţine lucrările primei conferinţe pe tema ajutării, 

organizată de către două societăţi civile în colaborare cu 

Univesitatea Sapientia în anul 2006. Articolele prezintă dintro 

perspectivă complexă tema întrajutorării, concentrându-se 

asupra resurselor şi imaginii celui care ajută, a ethosului ajutării 

reliefând totodată diferite situaţii dificile şi modele de ajutor. 

121. 9
5

. 

Kovács Zsolt 

(ed.) 

Din sursele arhitecturii 

transilvane din secolul 

XVII-XVIII 

(Erdély XVII-XVIII. 

századi építészetének 

forrásaiból) 

973-7953-19-3 2004 maghiară 
 română, 

engleză 

Volumul publică date privind arhitectura secolelor al XVI-lea şi 

XVII-lea: inventarul de imobile al castelului Bethlen din Vinţu 

de Jos, inventarul din 1681 al castelului Apafi din Ibaşfalău 

(Dumbrăveni), oferind totodată o incursiune în viaţa cotidiană a 

curţii ultimului principe al Transilvaniei. 

122. 9
6

. 

Köllő Gábor 

(ed.) 

 

Studii tehnice 

 

(Műszaki szaktanulmányok) 

973-85422-5-1 2002 maghiară 
 română, 

engleză 

Volumul cuprinde o serie de lucrări din diverse domenii ale 

ştiinţelor tehnice, abordând teme ca: procesoarele ce pot fi 

configurate şi realizate cu circuite FPGA, comanda robustă în 

procesul de separare a izotopilor, utilizarea metodelor moderne 

de dezvoltare a produselor în domeniul tehnic şi economic din 

Transilvania, comanda de putere în curent alternativ, structurile 

de pod din oţel şi beton şi proiectarea motoarelor cu structură 

modulară, cu mişcare în plan.  

123. 9
7

. 

Kutasi Dénes 

Nimród, Márton 

László Ferenc 

Teoria sistemelor. Lucrări 

de laborator 

 

(Rendszerelmélet. 

Laboratóriumi gyakorlatok) 

978-973-1970-40-0 

 
2010 maghiară 

 română, 

engleză 

Cartea prezintă prin 14 lucrări practice privind bazele teoriei 

sistemelor, lucrările având introducere teoretică şi probleme 

rezolvate pentru fiecare subiect tratat. Principalele subiecte 

preyentate: studiul semnalelor, convoluţia semnalelor, modelarea 

matematică a sistemelor lineare, analiza în domeniul timp, 

analiza în domeniul frecvenţă, stabilitatea sistemelor lineare. 

Volumul abordează în detaliu metoda modelării în spaţiul 

stărilor, rezolvării ecuaţiilor de stare, observabilitatea şi 

controlabilitatea sistemelor liniare. 

124.  
Lajos Katalin, 

Balázs Lajos 
Rituri de trecere  

(Sorsfordító rtusok) 
978-973-1970-78-3 2014 maghiară 

 română, 

engleză 

Departamentul de Stiințe Umaniste din Miercurea Ciuc a 

organizat în perioada 11-12 decembrie 2009 o conferinţă pe tema 

riturilor de trecere. Volumul, rezultatul acestei conferinţe, 

cuprinde studii, analize privind acele evenimente importante ale 

vieţii individuale sau colective care sunt concepute după 

modelul riturilor de trecere, însă sunt mai puțin cunoscute de 
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opinia publică. Prima parte conţine studii etnografice, iar în cea a 

doua parte găsim lucrări care abordează tematica dintr-o 

perspectivă interdisciplinară. 

125.  Laskay Adrienne 

Cuprins de farmecul 

dansului. Conversaţii cu 

balerina Erzsébet Nagy 

Szállassy 

 

(A tánc bűvöletében. 

Beszélgetőkönyv Szállassy 

Nagy Erzsébet 

táncművésszel) 

978-606-975-002-5 2016 maghiară 
 română, 

engleză 

Volumul este rezultatul unor dialoguri purtate de autoare şi ba-

lerina Szállassy Nagy Erzsébet. Pune în lumina reflectoarelor 

cariera ei artistică, precum şi multiplele modalităţi ale pregătirii 

în vederea atingerii culmilor acestei meserii, oferând totodată și  

posibilitatea unei viziuni generale asupra unor aspecte ale artei 

dansului mai puţin cunoscute de publicul spectator. Volumul este 

îmbogăţit cu fotografii din spectacolele susţinute de artistă, iar în 

Apendice găsim enumerarea evaluărilor şi a criticilor privind 

rolurile dansate şi repertoriul propriu al balerinei. 

126. 9
8

. 

Lázár Ede 

 

Metodologia cercetării cu 

ajutorul programului 

SPSS 

 

(Kutatásmódszertan a 

gyakorlatban a SPSS 

program használatával) 

978-973-1970-23-3 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Obiectivul cursului este de a introduce cititorul în metodologia 

cercetării economice şi de a împărtăşi acele technici, pe baza 

cărora poate identifica, interpreta şi prognostiza fenomene 

economice şi sociale. Structura cărţii umăreşte logica cercetării, 

prezentând detailat fiecare etapă a acesteia: definirea 

obiectivelor anchetei, stabilirea ipotezelor, munca de teren, 

analiza datelor, precum şi întocmirea corăspunzătoare a 

raportului de cercetare. 

127.  

Lupán Ernő, 

Sztranyiczki 

Szilárd 

Îndrumar de terminologie 

juridică româno-

maghiară. Drept civil: 

partea generală, 

persoanele  
 

(Román-magyar magyarázó 

jogi szótár. Polgárjog: 

általános rész, jogalanyok.) 

978-973-1970-58-5  
maghiară,

română 

română, 

engleză 

 

Prezentul îndrumar de terminologie juridică este consacrat unei 

părţi importante a dreptului civil românesc, aceea a părţii 

generale şi a persoanelor, cuprinzând definiţiile succinte şi 

precise ale termenilor juridici. Întocmit cu scopul delimitării 

clare ale noţiunilor de bază, îndrumarul poate servi ca un 

material auxiliar util nu numai pentru studenţi români şi 

maghiari, ci şi pentru organisme administrative locale. 

128. 9
9

. 

Majdik Kornélia, 

Tonk Szende 

Ágnes 

Aplicaţii biochimice 

 

(Biokémiai alkalmazások) 

978-973-7953-80-3 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Îndrumarul de laborator se adresează în primul rând studenţilor 

de la facultăţile de ştiinţa mediului. Obiectivul autorilor a fost 

aprofundarea cunoştinţelor de biochimie, prezentarea 

laboratorului biochimic, precum şi stimularea interesului faţă de 

domeniul biochimiei.  
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129. 1
0

0

. 

Makó Zoltán 

 

 

Quasi-triangular Fuzzy 

Numbers. Theory and 

Application 

973-7953-60-6 2006 engleză 
 română, 

maghiară 

Introducerea mulţimilor fuzzy a avut drept scop reducerea 

incertitudinii şi inexactităţii, termenul englez desemnând o 

mulţime obscură, neclară.  Necesitatea măsurării impreciziilor 

apare cu ocazia soluţionării problemelor de natură economică. 

Volumul prezintă o metodă care face posibilă studiul 

problemelor de programare lineare obscure, tratând totodată,şi 

utilizarea principiului de bază al dispersiei informaţiei în 

predarea reţelelor neuronale artificiale.  

130. 1
0

1

. 

Makó Zoltán, 

Lázár Ede, 

Máthé Szilárd 

Aplicarea metodelor de 

prognoză în economie şi în 

technică 

 

(Előrejelző módszerek 

gazdasági és műszaki 

alkalmazásai) 

978-973-1970-10-3 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Prognoza este o evaluare probabilă, ştiinţifică a evoluţiei 

cantitavive şi calitative a unui anumit sistem, într-un interval de 

timp bine determinat. În prima parte a volumului autorii prezintă 

metodele de prognoză: metodele clasice de analiză predictivă, 

modelele cu dependenţă limitată, metoda matricei 

informaţionale şi metoda analizei geo-informatice, iar în partea a 

doua relatează aplicaţiile acestor metode. Cartea se adresează 

studenţilor şi specialiştilor din domeniul economiei şi technicii. 

131.  
Makó Zoltán, 

Salamon Júlia 

Operációkutatási példatár 

közgazdászoknak 

(Culegere de probleme din 

cercetări operaționale 

pentru economişti) 

978-973-1970-51-6 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Experienţele predării disciplinei Cercetare Operaţională ne-a 

arătat faptul că studenţii economişti întâmpină dificultăţi în ceea 

ce priveşte construirea modelului mathematic al problemelor 

economice. Plecând de la această observaţie în această culegere 

accentul este pus pe modul de a elabora modele matematice şi 

pe interpretarea economică a parametrilor ce apar în aceste 

modele. În rezolvarea numerică este folosit programul WinQSB 

(QSB -- Quantitative Systems for Business) şi programul tabelar 

EXCEL. Culegerea de probleme de cercetare operaţională se 

adresează studenţilor, modelele prezentate şi rezolvate cu date 

reale pot fi folosite în elaborarea lucrărilor de licenţă. 

132.  Mara Gyöngyvér 
Genetic and Ecological 

Aspects of Bombina 

Hybridization 

 

978-973-1970-53-0 

 

2011 engleză  
română, 

maghiară 

Zonele de hibridare oferă o posibilitate unică în studierea 

interacţiunilor genetice şi ecologice dintre diferiţi taxoni. 

Structura acestor zone de hibridare este complexă, diferă în 

anumite regiuni geografice şi reflectă ori o distribuţie 

neuniformă datorată tipurilor de resurse şi habitate, sau prezintă 

o selecţie eliminând indivizii hibrizi. Această lucrare prezintă 

date noi despre biologia reproducerii şi dinamica populaţiilor 

hibride dintre taxonii B. bombina şi B. variegata într-un areal de 

suprapunere în Vişea, din nord-vestul României. 
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133. 1
0

2

. 

Marcus, Andrei 

et alii 

Logică şi teoria mulţimilor 
 

(Logika és halmazelmélet) 

973-7953-29-0 2004 maghiară - 

Cursul pe lângă introducerea noţiunilor de bază şi prezentarea 

celor mai recente rezultate din domeniul logicii matematice şi al 

teoriei mulţimilor, ne oferă totodată şi o incursiune în domeniile 

specifice de cercetare ale acestor problematici. 

134. 1
0

3

. 

Márkos Zoltán 

 

Tehnologia materialelor 

 

(Anyagtechnológia) 

973-7953-30-4 2004 maghiară - 

Cursul oferă o amplă prezentare a tehnologiilor de producere şi 

prelucrare a materialelor metalice, analizând totodată şi efectele 

acestor proceduri tehnologice asupra compoziţiei, structurii şi 

caracteristicilor materialelor.  

135. 1
0

4

. 

Márton 

Gyöngyvér 

Elementele criptografiei 

 

(Kriptográfiai 

alapismeretek) 

978-973-1970-00-4 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul prezintă principiile fundamentale ale criptografiei, 

tratează algoritmul lui Euclid şi aplicaţiile lui, teste de 

primalitate, factorizarea numerelor întregi, şi problema 

logaritmului discret. Concentrându-se asupra securităţii 

informaţiior autorul prezintă criptosistemele cu cheie privată, 

respectiv cu cheie publică, precum şi acele protocoale care sunt 

folosite în securitatea reţelelor de calculatoare.  

136. 1
0

5

. 

Márton László 

Ferenc 

 

Semnale şi sisteme 
 

(Jelek és rendszerek) 

973-7953-68-1 / 

978-973-7953-68-1 
2007 maghiară 

română, 

engleză 

Cartea tratează noţiunile fundamentale legate de semnale, 

respectiv de sisteme pe parcursul a 12 capitole. Nu intenţionează 

să fie un tratat de sisteme generalizate, ci se axează pe studiul 

sistemelor lineare şi invariante în timp, deci sistemele-LTI 

[Linear, Time Invariant systems].  

137. 1
0

6

. 

Márton Lőrinc 

 

 

Ingineria reglării 

automate 

 

(Irányítástechnika) 

978-973-1970-13-4 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Ingineria reglării automate este ramura ştiinţelor inginereşti, care 

se ocupă cu proiectarea, implemetarea şi analiza algoritmilor de 

reglare automată care, bazată pe modelul matematic al 

proceselor fizice, asigură comportarea proceselor într-un mod 

prescris de utilizator. Cartea prezintă proiectarea şi 

implementarea acestor algoritmi, aplicabilitatea lor fiind 

demonstrată prin exemple. 

138.  Máthé István 

Studii asupra faunei de 

carabidae (Coleoptera) 

din Bazinul Oltului 

superior 

978-973-1970-68-4 2012 română 
română, 

engleză 

Autorul propune un studiu faunistic şi ecologic detailat în 

Bazinul Oltului superior asupra familiei Carabidae, una dintre 

cele mai mari familii de coleoptere. Având la bază observaţiile 

şi materialul colectat de-a lungul unei perioade de opt ani, cartea 

relevă aspecte mai puţin cunoscute despre acest grup de 

carabide, realizând totodată o descriere ştiinţifică ale 

caracteristicilor zonei geografice studiate. 
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139. 1
0

7

. 

Mócsy Ildikó, 

Néda Tamás 

 

Conferinţă de ştiinţa 

mediului 

 

(Környezettudományi 

konferencia) 

973-7953-69-X / 

978-973-7953-69-8 
2006 maghiară 

română, 

engleză 

Volumul conţine materialul Conferinţei de Ştiinţa Mediului 

organizat la Cluj în perioada 17–18 martie, 2005. Urmărind 

structura conferinţei, cuprinde şase capitole: Şedinţe plenare, 

Geografia mediului şi geologia mediului, Chimia mediului, 

Biologia mediului, Radonul în mediu, Mediul construit 

140. 1
0

8

. 

Murádin János 

Kristóf 

 

 

Teoria relaţiilor 

internaţionale 

 

(Nemzetközi kapcsolatok 

elmélete) 

978-973-1970-19-6 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul este o introducere în domeniul relaţiilor internaţionale. 

Abordează conceptele de bază ale acestei discipline, originile, 

precum şi cele mai semnificative doctrine ale acestui domeniu: 

neoliberalismul, neorealismul, geopolitica, neomarxismul, 

neofuncţionalismul, behaviorismul, constructivismul şi 

reflectivismul, concentrându-se asupra ideilor principale ale 

acestor orientări. 

141.  
Murádin János 

Kristóf 

Nemzetközi intézmények 

és szervezetek 

(Instituţii şi organizaţii 

internaţionale)  

978-973-1970-59-2 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Instituţii şi organizaţii internaţionale reprezintă un curs de un 

semestru pentru studenţii de la studii europene. În partea 

introductivă sunt prezentate instituţiile şi organizaţiile 

internaţionale în general, iar cele şapte mari capitole tratează în 

mod detailat cele mai importante instituţii şi organizaţii 

internaţionale: politice, militare, de securitate, economice, de 

protecţie a mediului, monetare, ştiinţifice şi culturale. Însuşirea 

cunoştinţelor este ajutată şi de o bibliografie selectivă, precum şi 

de o listă explicativă privind noţiunile de bază.  

142.  
Murádin János 

Kristóf 

Transformări 

instituţionale în viaţa 

culturală maghiară din 

Trnasilvania în perioada 

1944-1948 

978-973-1970-65-3 2012 română 
maghiară, 

engleză 

Cu toate că istoria culturii se plasează oarecum pe marginea 

ştiinţei istoriei, creaţiile artistice şi literare ale unei epoci oferă o 

viziune specifică asupra evenimentelor istorice. Volumul 

prezintă transformările dramatice ale vieţii culturale maghiare 

din Transilvania, în primii ani ai construirii erei comuniste. 

143. 1
0

9

. 

Nagy Imola 

Katalin 

 

 

A Practical Course in 

English 
973-85750-4-4 2002 engleză - 

Volumul trece în revistă elemente de gramatica limbii engleze: 

timpurile verbelor, pluralul substantivelor, cazul posesiv, 

problemele legate de articole, adverbe precum şi utilizarea 

adjectivelor. Fiecare secţiune descriptivă este urmată de o serie 

de exemple, teme şi traduceri din şi în limba engleză. A doua 

parte a cursului conţine, printre altele, lista verbelor neregulate, 

dar şi un îndrumar practic, care cuprinde modele de curriculum 

vitae, scrisori şi câteva formulare. 
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144. 1
1

0

. 

Nagy Imola 

Katalin 

 

 

A Guidebook to Language 

Exams. English for 

Human Sciences 

978-973-1970-05-9 2008 engleză 
română, 

maghiară 

Ghidul se bazează pe experienţa pregătirii studenţilor de la 

ştiinţele umaniste (pedagogie, comunicare socială) pentru 

examenul de competenţă lingvistică. Conţine texte de 

specialitate cu exerciţii de gramatică, de redactare de texte şi de 

comunicare orală, incluzând cuvinte şi expresii cheie adecvate 

unor situaţii de comunicare concretă. 

145.  

 

Nagy Imola 

Katalin 

 

Interferențe culturale 

româno-maghiare 

 

978-973-1970-89-9 

 

2015 
 

română 

 

engleză 

română 

Volumul prezintă unele aspecte ale interferenţelor şi 

paralelismelor, respectiv ale diferenţelor detectabile între două 

culturi proxime, şi anume cultura şi literatura maghiară şi cea 

română, mai ales în spaţiul transilvan. Una din temele atinse este 

aceea a alterităţii şi reprezentării acesteia în Ardealul interbelic, 

în special în mass-media românească şi maghiară. Reprezentările 

inamice, imaginea celuilalt şi reprezentarea acestuia ca duşman 

nu sunt fenomene noi ale discursului public românesc şi maghiar 

ardelean, alteritatea are origini istorice şi manifestări specifice, 

totuși se încadrează (prin formele exterioare şi simbolurile 

utilizate) într-o tendinţă mai largă din Europa Centrală. 

Reprezentările maghiarilor ardeleni despre români şi 

reprezentările românilor despre maghiari au multe elemente şi 

trăsături comune, printre care: naţionalismul şi modul de 

relaţionare la acest fenomen, setul de simboluri, istoria, 

atitudinea faţă de trecut, respectiv atitudinea faţă de limbă.  

146.  
Nagy Imola 

Katalin 
An Introduction to the 

Study of Pragmatics 
978-973-1970-93-6 2015 engleză 

română, 

maghiară 

Volumul îşi propune să familiarizeze studentii de la 

specializarea traductologie cu rolul şi locul pragmaticii în 

lingvistica contemporană, totodată rolul şi functia 

pragmaticii în limba engleză. Include cele mai importante 

teme din domeniul pragmaticii: structura actelor de vorbire 

şi modelul actelor de vorbire la Austin și Searle, tipologia 

şi realizările lingvistice ale actelor ilocutionare, 

presupozitia, deixisul, implicatia conversatională și teoria 

implicatiei al lui Grice, dimensiunea socială a actelor de 

vorbire, teoria   politetii și relatia dintre politete și actele 

de vorbire indirecte, p e r e c u m  ș i  rolul contextului în 

configurarea sensurilor pragmatice.  
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147.  
Nagy Imola 

Katalin 

An Itroduction to Lexical 

Semantics for Students of 

Tranlation Studies 

978-606-975-003-2 2017 engleză 
română, 

maghiară 

Volumul îşi propune să familiarizeze studenţii de la 

specializarea traductologie cu rolul şi locul semanticii în 

lingvistica contemporană, totodată cu rolul şi funcţia 

semanticii în limba engleză. Include cele mai importante 

teme din domeniul semanticii (precum semn şi semnificare, 

referent, competenţă lingvistică şi competenţă semantică, 

etc.), pornind de la premisa că semantica înseamnă 

deopotrivă ştiinţa sensurilor (pentru vorbitorii de limbă 

străină) dar şi descrierea sensurilor (pentru lingvişti).  

148. 1
1

1

. 

 

Nagy László 

 

 

 

Metode numerice şi de 

aproximare în fizica 

atomică 

 

(Numerikus és közelítő 

módszerek az 

atomfizikában) 

978-973-8542-22-8 

(973-8542-22-7) 
2002 maghiară 

română, 

engleză 

 

Volumul prezintă metodele numerice şi cele de aproximare din 

domeniul fizicii atomice. În prima parte autorul studiază stările 

staţionare ale atomilor, în partea a doua prezentând procesele 

care se desfăşoară în timp, precum şi tranziţiile electronilor.  

149. 1
1

2

. 

Nagy László  

(ed.) 

 

Studii din domeniul 

ştiinţelor naturii 

 

(Tanulmányok a 

természettudomány 

tárgyköréből) 

973-85985-4-0 2002 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea cuprinde lucrări din domeniul fizicii, chimiei, biologiei şi 

geologiei: Monoionizarea moleculei de hidrogen prin ciocnire 

cu electon şi pozitron; Utilizarea analitică a scanerului de 

pagină; Contribuţii la teoria şi practica titrării prin metoda 

coulombmetrică acid-bază I.,II.; Comportamentul 

conductometric a soluţiei binare apoase a monoetanolaminei, 

glicerinei şi propandiolului 1,2 ; Analiza caracteristicilor 

volumice ale soluţiei binare apoase a glicerinei şi 

monoetanolaminei; Studiul efectelor fiziologice şi de 

bioproductivitate al poluării chimice în culturi in vitro de alge 

verzi; Bioacumularea metalelor grele în cochilia melcilor ca 

metodă de măsurare al nivelului de poluare al mediului. 

150. 1
1

3

. 

Nagy László 

(ed.) 

Studii moderne de fizică 

teoretică şi experimentală 

 

(Korszerű kísérleti és 

elméleti fizikatanulmányok) 

973-7953-01-0 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Autorii volumului îşi propun analiza teoretică a unor sisteme 

complexe. Este prezentat confecţionarea nanotuburilor de 

carbon şi stabilirea experimentală a proprietăţilor acestora, 

tranziţii electronice în atomi şi molecule, precum şi cercetarea 

sistemelor sociale cu ajutorul unor metode de fizică statistică. 
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151.  Nagy Tünde 
On aspectualizers in 

English. A corpus based 

aproach 

978-973-1970-97-4 

978-606-739-048-3 
2016 engleză 

română, 

maghiară 

Cartea oferă o descriere semantică detaliată a semiauxiliarelor de 

aspect și a structurilor verbale la moduri nepersonale în limba 

engleză.  Se bazează pe ideea ca diferențele între structuri 

sintactice se reflectă în valori semantice diferite, ideea pe care 

această lucrare încearcă să susțină pe baza datelor și exemplelor 

obținute prin metode computaționale. Conform acestei ipoteze, 

se atribuiesc valori semantice diferite ale construcțiilor 

aspectuale cu compliniri infinitivale de cele gerunziale, acestea 

fiind begin+to infinitive, begin+ing, start+to infinitive, 

start+ing, continue+to infinitive, continue+ing, cease+to 

infinitive, go on+to infinive, go on+ing, cease+to infinitive, 

cease+ing, diferențele între ele fiind motivate de semantica 

semiauxiliarelor de aspect cât și ale structurilor infinitivale si 

gerunziale. În afara acestor structuri, cartea oferă o analiză și a 

semiauxiliarelor de aspect keep, keep on, go on, finish, end, 

complete și resume și a complinirilor lor. 

152. 1
1

4

. 

Neményi Ágnes 

(ed.) 

Imigranţii rurali. 

Populaţia urbană clujeană 

de primă generaţie 

 

(A rurális bevándorlók) 

973-7953-18-5 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul se ocupă cu populaţia urbană clujeană de primă 

generaţie. În perioada socialistă populaţia rurală a fost atrasă în 

oraşe de posibilităţile de angajare, industrializarea şi urbanizarea 

“planificată” însă nefiind urmată şi de o socializare urbană. 

Volumul analizează aspectele economice şi sociologice ale 

acestui proces, modul de viaţă, precum şi mobilitatea acestei 

comunităţi.  

153. 1
1

5

. 

Németi János, 

Molnár Zsolt 

Răspândirea straturilor 

tell pe Câmpia Careiului şi  

valea Ierului 

 

(A tell-telepek elterjedése a 

Nagykárolyi síkságon és az 

Ér völgyében) 

973-85985-2-4 2002 maghiară - 

 

Bazându-se pe rezultatele săpăturilor arheologice anterioare, 

autorii analizează obiectele ceramice care aparţin perioadei 

timpurie a culturii Otomani, oferind o prezentare amplă a 

dezvoltării unei zone geografice din epoca mijlocie a bronzului. 

154. 1
1

6

. 

Németi János, 

Molnár Zsolt 

 

Dezvoltarea şi sfârşitul 

straturilor tell pe Câmpia 

Careiului şi valea Ierului 

 

(A tell-telepek fejlődése és 

vége a Nagykárolyi 

síkságon és az Ér 

978-973-7953-70-4 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Carte reprezintă continuarea cercetărilor publicate în 2002, în 

volumul intitulat Răspândirea straturilor tell pe Câmpia 

Careiului şi valea Ierului. Autorii încarcă, pe de o parte, să 

răspundă la anumite întrebări rămase deschise în legătură cu 

straturile tell din zona de nord-vest al României, iar pe de altă 

parte, doresc să contureze procesul de dezvoltare istorică al 

acestui tip de habitat, caracteristic comunităţilor din această 
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völgyében) zonă. 

155.  Nótári Tamás 

Drept roman public şi 

privat  

 

(Római köz- és magánjog) 

978-973-1970-50-9 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Noţiunea de drept roman cuprinde pe de-o parte sistemul de 

drept existent pe teritoriul Romei antice (de la 753 î. Hr. până la 

565 d. Hr., finalizarea codificării iustiniene), iar pe de-altă parte 

perpetuarea acestui sistem în istoria medievală şi modernă (de la 

565 până în prezent). Acest curs îşi propune descrierea dreptului 

roman antic, trecând în revistă pricipalele etape ale evoluţiei sale 

ulterioare, insistând supra similitudinilor instituţiilor de drept 

roman şi instituţiile de drept contemporane. În cea mai mare 

parte, volumul este dedicat dreptului privat roman, structurat pe 

instituţii de drept. Spre deosebire de structura obişnuită a 

manualelor de drept roman, aşa cum indică şi titlul, volumul nu 

neglijează nici partea de drept public. Pe lângă capitolele clasice 

de drept privat roman (drept procesual, dreptul persoanelor şi 

dreptul familiei, drept real, obligaţii, drept succesoral), respectiv 

capitolele de istorie (structura statului roman, evoluţia dreptului, 

sistemul izvoarelor de drept), sunt tratate în capitole aparte 

dreptul penal roman, dreptul sacru (parte integrantă a dreptului 

public roman), precum şi izvoarele cunoaşterii şi studierii 

dreptului roman. Ultimul capitol este dedicat prezentării 

modului în care dreptul roman a supravieţuit până în zilele 

noastre. 

156. 1
1

7

. 

Oláh-Gál Róbert 

 

Bazele informaticii pentru 

cursanţii de la economie şi 

inginerie 

 

(Az informatika alapjai 

közgazdász- és 

mérnökhallgatóknak) 

978-973-7953-61-2 2007 maghiară 
română, 

engleză 

 

Cursul prezintă bazele logicii simbolice, de algebră booleană şi 

algoritmică. Conţine o introducere în logica matematică şi în 

algebra booleană, iar pentru însuşirea algoritmilor este prezentat 

limbajul Turbo Pascal. Limbajul Pascal este de fapt un 

“pseudocod”, cu ajutorul căruia se poate scrie programe 

executabile.  
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157.  Oláh-Gál Róbert 

Prelucrarea statistică a 

datelor economice cu 

ajutorul programului 

Excel. Culegere de 

probleme 

 

(Közgazdasági adatok 

statisztikai feldolgozása 

Excel használatával) 

978-973-1970-77-6 2013 maghiară 
română, 

engleză 

 

Este o introducere în bazele statisticii prin prezentarea unei 

game variate de probleme rezolvate în Excel. Prima parte a 

cursului cuprinde formulele simple şi punerea lor în aplicare, iar 

părţile următoare prezintă pas cu pas fundalul statistic al analizei 

datelor economice. Structurat în acest fel, cursul oferă 

studenţilor un ajutor cu care pot învăţa uşor şi relativ repede 

noţiunile fundamentale de statistică şi nu presupune decât 

competenţe elementare de utilizare a calculatorului. 

158.  Oláh-Gál Róbert 
Breviar Bolyai 

 

(Bolyai-breviárium) 

978-973-1970-73-8 2013 maghiară 
română, 

engleză 

 

Despre cei doi Bolyai au scris mulţi şi multe. În ciuda acestui 

fapt, autorul – bazându-se pe documentele de arhivă recent 

descoperite – demonstrează că mai sunt pete albe în cunoştinţele 

noastre privind viaţa şi activitatea celor doi savanți. Cel mai 

valoros document din volum este scrisoarea lui Bolyai Farkas 

adresată baronului Wesselényi din Jibou, document care aduce 

la iveală date noi privind istoria Colegiului Reformat din Târgu-

Mureş. 
159.  Oláh-Gál Róbert 

Breviar Bolyai 

(Bolyai-breviárium) 

(második, javított kiadás) 

(ediția a II-a, revizuită) 

978-973-1970-91-2 2015 maghiară 
română, 

engleză 

160.  Oláh-Gál Róbert 

(Károly Apor  –1815-1885) 

 

Báró altorjai Apor Károly 

(1815-1885) életének és 

munkásságának vázlatos 

bemutatása 

 

978-973-1970-99-8 2016 maghiară 
română, 

engleză 

Károly Apor s-a născut în anul 1815 la Turia de Jos. Din 1822 a 

urmat din  școala elementară din Baia Mare, apoi a continuat în 

1824 la Viena în Therezianum, ca protejatul regelui Francisc, 

unde a urmat studii de drept. Baronul Károly Apor a fost un 

bibliofil de valoare, un gospodar de frunte (a produs vinuri 

excelente), iar pe de altă parte se număra dintre primii fotografi 

din Transilvania. Cartea prezintă în mod succint principalele 

domenii de activitate ale baronului polihistor, fiind ilustrat bogat 

cu documentele și picturile vremii respective.  

161.  Orosz Ferenc 

Efectul unor elemente 

tehnologice asupra 

precocităţii porumbului 

zaharat 

 

(Termesztéstechnológiai 

elemek hatása a 

csemegekukorica 

koraiságára) 

978-973-1970-61-5 2011 maghiară 
română, 

engleză 

 

Metodele moderne ale cultivării porumbului zaharat s-au format 

relativ tîrziu, abia în anii ’80. Lucrarea descrie tehnologia de 

producţie a porumbului, oferind totodată producătorilor sugestii 

şi idei noi, cu privire la creşterea rentabilităţii producţiei de 

porumb zaharat. 
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162. 1
1

8

. 

Ozsváth Imola 

(ed.) 

 

Dascăli. Cariere şi 

biografii 

 

(Néptanítók. Életpályák és 

élettörténetek) 

978-973-7953-89-6 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul prezintă imaginea dascălului de la ţară, oglindită în 

beletristica maghiară de-a lungul secolului al XX-lea. În primele 

decenii a secolului dascălul minoritar devine marginalizat, dar 

totodată angajându-se într-o luptă eroică, a slujirii societăţii 

minoritare, beletristica contemporană îl prezintă într-un cadru 

mitic. După cel de-al doilea război mondial însă, noua putere 

încearcă integrarea pedagogilor în noile structuri politice 

comuniste. Din această cauză, tipul dascălului rural treptat 

dispare din operele de beletristică. 

163. 1
1

9

. 

Pál László, 

Máthé Szilárd 

 

Dezvoltarea aplicaţiilor în 

Delphi 

 

(Alkalmazásfejlesztés 

Delphiben) 

978-973-1970-16-5 2009 maghiară 
română, 

engleză 

Delphi este un limbaj de programare şi un mediu de dezvoltare 

pentru programe, care combină uşurinţa utilizării unui mediu 

vizual de dezvoltare, viteza unui compilator pe 32 de biţi 

optimizat şi accesul la un motor de baze de date. Scopul 

principal al cărţii este prezentarea tehnicilor mai importante pe 

baza cărora pot fi realizate aplicaţii simple Windows. Cartea 

cuprinde prezentarea componentelor mai importante, ferestrelor 

de dialog şi a mesajelor. De asemenea sunt descrise tehnici, ca 

tratarea excepţiilor, munca cu ferestre multiple şi fişiere, 

dezvoltarea aplicaţiilor de baze de date. Tehnicile prezentate 

sunt ilustrate cu numeroase probleme rezolvate. 

164.  Pál László 
Global Optimization 

Algorithms for Bound 

Constrained Problems 

0978-973-1970-74-5 2014 engleză 
română, 

maghiară 

Cartea tratează două teme importante a optimizării  globale: 

metodele stohastice şi metodele bazate pe aritmetica 

intervalelor. În ambele cazuri problemele de optimizare sunt 

considerate fără restricţii, şi sunt implementate diferite algoritmi 

penrru rezolvarea acestora. Toate implementările sunt făcute în 

MATLAB. 

165. 1
2

0

. 

Pap Levente, 

Tapodi Zsuzsa 

 

Comunitate, cultură, 

identitate 

 

(Közösség-kultúra-identitás) 

978-973-7953-87-2 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Volum de conferinţă, care cuprinde materialul conferinţelor 

„Cult, cultură, identitate”, respectiv „Comunitate şi străini”. 

Conferinţele internaţionale au fost organizate de către Catedra 

de Ştiinţe Umaniste din Miercurea Ciuc. Temele sunt diverse, 

însă toate se leagă de tematica comunităţii şi totodată sunt 

abordate din prespectiva interdisciplinarităţii. 
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166. 1
2

1

. 

Papp István 

 

 

Teoria mecanismelor 

 

(Mechanizmusok elmélete) 

978-973-1970-29-5 2010 maghiară 
engleză, 

română 

Cursul prezintă următoarele teme din teoria mecanismelor: legi 

de mişcare, structura mecanismelor, tipuri de mecanisme cu 

came, analiza cinematică a mecanismelor cu mişcare 

internmitentă, calculul geometric al angrenajelor exterioare cu 

dantura evolventică, concepţii noi legate de analiza cinematică a 

mecanismelor cu bare articulare, algoritmele de calcul al 

reacţiunilor ce apar în cuple cinematice ale diadelor, 

posibilităţile de aplicare a ecuaţiilor de constrângere, 

determinarea şi reducerea forţelor de inerţie şi momentul 

forţelor de inerţie din mecanisme. 

167. 1
2

2

. 

Péter György, 

Kinter Tünde, 

Pajzos Csaba 

Culegere de probleme de 

macroeconomie 

 

(Makroökonómiai 

feladatok) 

973-7953-07-X 2003 maghiară - 

Structura volumului urmăreşte cu stricteţe conţinutul manualelor 

Macroeconomie de Dietmar Meyer–Katalin Solt şi 

Macroeconomie de Katalin Solt. Tipuri de problemele din 

culegere: identificarea temei şi a principalelor aspecte legate de 

aceasta, întrebări de verificare, probleme de aritmetică şi 

geometrie. 

168. 1
2

3

. 

Pethő Ágnes 

(ed.) 

 

Transferuri de imagini. 

Studii din domeniul 

intermedialităţii 

 

(Képátvitelek. 

Tanulmányok az 

intermedialitás 

tárgyköréből) 

973-85422-1-9 2002 maghiară 
română, 

engleză 

 

Volumul cuprinde analize care se concentrează asupra 

legăturilor între medii şi asupra rezultatelor simbiozelor mai 

multor medii de comunicare. Autorii prezintă conexiunile dintre 

diversele medii, încercând să evidenţieze cele mai importante 

paradigme mediale. 

169. 1
2

4

. 

Pethő Ágnes 

(ed.) 

Imagini intermediare. 

Spaţiile naraţiunii de film 

 

(Köztes képek) 

973-85985-8-3 2003 maghiară 
română, 

engleză 

Fiind continuarea volumului intitulat Transferuri de imagini, 

cartea analizează intermedialitatea în şi prin domeniul filmului. 

Pe parcursul istoriei sale, filmul a intrat în dialog atât cu 

celelalte tipuri de medii, cât şi cu celelalte ramuri ale artei. 

Astfel imaginea de film a devenit un “punct de întâlnire” între 

diverse medii, intrând totodată într-o lume a comunicării în care 

formele intermediare şi coexistenţa mediatică sunt fireşti. 

170. 1
2

5

. 

Pethő Ágnes 

(ed.) 

Film. Imagine. Limbaj 

 

(Film-kép-nyelv) 

978-973-7953-77-3 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine studii, care abordează caracterul complex al 

filmului, percepţia şi probleme de interpretare ale tipurilor de 

imagini (posibilitatea de izolare a diverselor imagini în cadrul 

fluxului de imagini), precum şi aspectele istorice ale acestora.  
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171. 1
2

6

. 

Pletl Rita (ed.) 

 

 

Metamorfoza predării 

limbii materne 

 

(Az anyanyelvoktatás 

metamorfózisa) 

978-973-1970-07-3 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Bazându-se pe cercetări empirice, volumul conţine patru studii 

legate de învăţământul în limba maternă: formarea abilităţii de 

exprimare în scris a elevilor în cadrul şcolilor maghiare din 

România; identificarea pozitivă şi negativă a şcolarilor cu 

personaje de basme; procesul construirii identităţii 

adolescenţilor pe baza autocaracterizării scrise; alegerea carierei 

şi orientarea de valori a elevilor din clasa a XII-lea.  

172. 1
2

7

. 

Pletl Rita (ed.) 

 

 

„Mozaicurile“ predării 

limbii materne 

 

(Az anyanyelvoktatás 

mozaikjai) 

978-973-1970-41-7 

 
2010 maghiară 

română, 

engleză 

Volumul publică rezulatele unei serii de cercetări empirice 

efectuate în perioada 2005-2006 privind predarea limbii 

maghiare. Cuprinde cinci studii legate de această temă: analiza 

capacităţii de compunere din perspectiva alcătuirii textelor, 

particularităţile cognitive şi psihologice în poveşti scrise de 

elevi, trăsăturile de personalitate ale adolescenţilor pe baza 

autocaracterizării scrise, viziunea legată de carieră şi efectul 

situaţiei sociale şi culturale a elevilor asupra capacităţii de 

compunere. 

173.  Pletl Rita (ed.) 

Orizonturi lingvistice 

 

(Anyanyelvoktatás – Nyelvi 

horizontok) 

978-606-8178-51-6 

  

978-973-1970-64-6 

 

 

2012 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea prezintă, printr-o abordare interdisciplinară, rezultatul 

studiului national cu privire la gradul de întelegere a textului 

citit a elevilor, efectuat în perioada 2009-2010. Oferind o 

imagine reală, bazată pe date empirice despre capacitatea de 

citire si de întelegere a textului a elevilor maghiari din 

Transilvania,  poate fi util nu numai profesorilor de limbă şi 

literatură maghiară ci şi pentru specialişti în elaborarea unei 

politici educaţionale mai eficiente. 

174.  
Pletl Rita, Imre 

Attila (ed.) 

Cultura comunicaţională 

şi relaţii translingvistice în 

Europa 

 

(Kommunikációs kultúra és 

transzlingvisztika 

Európában) 

978-973-1970 2012 
maghiară,

română, 

emgleză 

engleză 

Volumul dedicat In memoriam dr. Murvai Olga cuprinde 

comunicările conferinţei ancorate pe tema problemelor 

contemporane a culturii comunicaţionale europene care a avut 

loc la Tg-Mureş, în 27-28 mai 2011. Prin bogăţia tematică şi 

metodologică a studiilor volumul ne introduce în lumea 

interferenţelor culturilor naţionale, atragând atenţia asupra 

faptului că cultura lingvistică şi comunicaţională se schimbă în 

timp şi spaţiu prin înlăţuiri şi interacţiuni interculturale. 
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175.  Pletl Rita (ed.) 

Folosirea limbii în mass-

media audio-vizuală 

maghiară din România 

(Nyelvhasználat a romániai 

magyar audiovizuális 

médiában) 

978-973-1970-81-3 

978-973-114-179-4 
2013 maghiară - 

Studiile se bazează pe o cercetare lingvistică  derulată în 

perioada 2010-2011 privind monitorizarea ştirilor şi emisunilor 

culturale în limba maghiară. Autorii prezintă fenomenele 

lingvistice din mai multe perspective: a statutului limbii magiare 

ca limba minoritară, a specificificităţilor limbii vorbite şi ale 

limbii scrise în mass-media, atragând atenţia asupra amestecului 

frecvente ale straturilor stilistice, şi a greşelilor de ordin juridic 

în traducerile de ştiri oficiale. 

176.  
Pletl Rita, Nagy 

Imola Katalin 

Nyelvi sokszínűség 

Európában 

Diversitate lingvistică în 

Europa 

Linguistic Diverisity in 

Europe 

Sprachliche Vielfalt in 

Europa 

978-973-1970-87-5 2015 

maghiară,

română, 

emgleză, 

germană 

engleză 

Volumul conține lucrările conferinței internaționale cu denumire 

identică, organizată la Târgu-Mureș în perioada 10-11 mai 2013. 

Structura oglindește plurilingvismul evenimentului, capitolele 

fiind redactate în funcție de limba prezentărilor: maghiară, 

română, engleză, respectiv germană. În cadrul acestor unități 

mari, subcapitolele redau multitudinea și diversitatea tematică ale 

prelegerilor prezentate (Pedagogia limbilor materne, metodica 

predării limbilor străine; Teoria traducerii – practici de traducere; 

Tradiția diversității lingvistice în cultura europeană; Limbaj 

uzual și relații lingvistice; Lingvistică aplicată).  

177.  
Pletl Rita, 

Fazakas Noémi 

Nyelvi és kulturális 

kölcsönhatások 

interdiszciplináris 

keretben 

Interacțiuni lingvistice și 

culturale în cadru 

interdisciplinar 

Linguistic and cultural 

interactions – an 

interdisciplinary approach 

 

Sprachliche und kulturelle 

Wechselwirkungen im 

interdisziplinären 

Rahmen 

978-606-975-000-1 2016 

maghiară,

română, 

emgleză, 

germană 

engleză 

Cartea reprezintă forma redactată a selecției prelegerilor 

prezentate în cadrul conferinței internaționale omonime, care a 

avut loc la Tâgu-Mureș, în luna mai a anului 2015. Conferința a 

fost organizată de către Departamentul de Lingvistică Aplicată al 

Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș din 

cadrul Universității Sapientia. Volumul reflectă structura 

multilingvă a evenimentului, cuprinzând patru mari secțiuni în 

funcție de limba în care a fost realizată prezentarea: maghiară, 

română, engleză și germană. În cadrul celor patru secțiuni, 

subcapitolele reflectă organizarea tematică a prelegerilor și 

diversitatea metodologiilor expuse. Lucrările abordează 

interdisciplinar subiecte legate de contactul dintre limbi și 

fenomenologia interacțiunilor culturale, probleme actuale în 

pedagogia limbilor, caracteristicile limbii folosite în media, 

precum și aplicațiile practice ale teoriilor moderne ale 

traductologiei.   

178. 1
2

8

. 

Popa-Müller 

Izolda 

 

Desen technic 

 

(Műszaki rajz) 

973-7953-28-2 2004 maghiară - 

Destinat studenţilor din domeniul ingineriei, cursul oferă o serie 

de cunoştinţe generale şi tratează în detaliu regulile de 

construcţie şi desen, precum şi standardele de reprezentare. 
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 Autoarea se concentrează asupra specificităţilor desenului 

technic din domeniul mecanicii, a diferenţelor micro- şi 

macrogeometrice şi asupra întocmirii schemelor cinematice. 

179.  Poszet Szilárd 

Mediul cosmic al Terrei 

 

(A föld kozmikus 

környzete) 

978-973-1970-88-2 2015 maghiară 
română, 

engleză 

Cunoştinţele științifice despre galaxii, stele, planete, materie 

interstelară şi în general despre partea accesibiliă a Universului 

(Metagalaxia) au crescut semnificativ de-a lungul secolului al 

XX-lea. Despre temele tratate în capitolele acestui curs au apărut 

deja nenumerate studii şi publicaţii. Scopul autorului a fost să le 

sintetizeze pe aceste cunoștințe accumulate, și prin modul de 

prezentare să stimuleze interesul studenților cu privire la aceste 

subiecte fascinante. 

180. 1
2

9

. 

 

Puskás Attila 

 

 

 

Boli cronice ale venelor. 

Patologie, diagnoză, 

terapie 

 

(Idült vénás betegségek) 

978-973-7953-72-8 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Termenul de boli cronice ale venelor desemnează toate acele 

stări patologice, şi manifestările clinice corespunzătoare ale 

acestora, care au ca sursă problemele cronice ale sistemului 

venos profund sau superficial al membrelor inferioare. Prin 

intermediul unei abordări diagnostice şi terapeutice, majoritatea 

acestor probleme ar putea fi prevenită. Scopul volumului este, ca 

studenţii, medicii sau înşişi bolnavii să poate identifica reperele 

corespunzătoare în mulţimea terminologiilor şi a simptomelor 

legate de această boală.  

181.  

Ravasz Katalin, 

Hauer Melinda  

(ed.) 

Universitatea Sapientia 

Primii zece ani 

 

(Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 

Az első tíz év) 

978-973-1970-43-1 2010 maghiară -  

Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra activităţilor şi 

realizărilor primilor zece ani de la înfiinţare ai Universităţii 

Sapientia. Sunt detailate activităţile de educaţie şi de cercetare 

din cadrul celor patru facultăţi. Volumul prezintă corpul 

profesoral-didactic şi editura universităţii; cuprinde statistici, 

cronologii şi trece în revistă succesele cele mai importante ale 

studenţilor. 

182. 1
3

0

. 

Roth Endre 

 

 

Sociologie şi societate 

 

(Szociológia és társadalom) 

973-7953-09-6 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul trece în revistă contribuţia specifică a diferitelor şcoli 

de sociologie la dezvoltarea acestei discipline, prezentând într-

un mod accesibil noţiunile de bază privind interpretarea şi 

cercetarea problemelor sociale. În România această carte 

reprezintă primul volum în limbă maghiară care, prin tratarea 

diverselor femonene şi procese sociale, oferă şi o viziune 

comprehensivă asupra situaţiei actuale, conţinând, în acelaşi 

timp, şi o serie de date, analize şi comentarii legate de perioada 

post-socialistă.  
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183. 1
3

1

. 

Roth-Szamosközi 

Mária (ed.) 

 

 

Alege deştept… Program 

de dezvoltare al 

deprinderilor în vederea 

reducerii nivelului de 

agresivitate 

 

(Válassz okosan…) 

973-7953-15-0 2004 maghiară 
română, 

engleză 

Cartea prezintă programul intitulat Alege deştept, program care 

cuprinde diverse activităţi organizate pentru grupuri de elevi, 

menite să reducă nivelul de agresivitate, să amelioreze 

problemele de comportament şi să faciliteze cooperarea dintre 

copii. Scopul autorului a fost pe de o parte testarea posibilităţilor 

de implementare a unui program american în ţara noastră, iar pe 

de altă parte prezentarea rezultatelor programului pentru 

pedagogi şi psihologi. 

184. 1
3

2

. 

Salat Levente 

(ed.) 

 

Să te speteşti  

în ţara asta …? Anchetă 

despre condiţiile spirituale 

ale dăinuirii maghiarilor 

din România 

 

(Kínlódni ebben az 

országban…?) 

973-85750-8-7 2002 maghiară 
română, 

engleză 

Cercetarea porneşte de la ipoteza potrivit căreia maghiarii din 

Transilvania au fost depăşiţi de procesele socio-politice care au 

avut loc în ultimele decenii. În urma schimbării de regim în 

spaţiul public minoritar nu a avut loc nici o dezbatere de 

strategie naţională care să propună alternative clare pentru 

maghiarii, ai căror noţiuni de autodefinire sunt anacronice şi 

depăşite. Ancheta pe bază de interviuri prezintă această ipoteză 

întemeiată. 

185.  Salamon, Júlia 
Parametric vector 

equilibrium problems 
978-973-1970-46-2 2011 engleză 

maghiară, 

română 

Problemele de echilibru cuprind: inegalităţi variaţionale, 

probleme de complementaritate, probleme de optimizare, teoria 

punctelor fixe, probleme de echilibru Nash. În carte sunt 

introduse noi definiţii ale pseudomonotoniei vectoriale 

topologice pentru a studia problemele parametrice de echilibru 

vectorial. Principalele rezultate admit condiţii suficiente pentru 

închiderea funcției soluţie definită pe o mulțime de parametri. 

Proprietatea de Hadamard bine pusă (well-posed) a problemelor 

parametrice de echilibru vectorial este de asemenea analizată. 

Cartea se adresează cercetătorilor, doctoranzilor şi masteranzilor 

cu domeniul de cercetare în probleme de echilibru. 

186. 1
3

3

. 

Sipos Gábor 

 

 

Catalogul colecţiilor de 

cărţi maghiare vechi de la 

Biblioteca Academiei din 

Cluj 
 

(A kolozsvári Akadémiai 

Könyvtár régi Magyar 

könyvtárgyűjteményének 

katalógusa) 

973-7953-16-9 2004 maghiară 

 

 

engleză 

 

 

Catalogul trece în revistă cărţile din colecţia a şase instituţii, 

colecţii aflate în momentul de faţă în posesia Bibliotecii 

Academiei Române: Biblioteca romano-catolică Lyceum, 

Biblioteca Liceului Reformat şi a Liceului Unitarian, Biblioteca 

Mănăstirii Franciscane Observante, Biblioteca Centrală a 

Arhiepiscopiei Greco-catolice din Blaj, precum şi Biblioteca 

Episcopiei Romano-catolice din Satu Mare. Volumul conţine o 

serie de date importante legate de domeniul istoriei bibliotecii, a 

cititului şi colecţionării de cărţi, date relevante pentru specialişti, 

care studiază diversele aspecte ale culturii transilvane. 
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187. 1
3

4

. 

Sorbán Angella 

(ed.) 

 

Studii sociologice despre 

tineretul din Transilvania 

 

(Szociológiai tanulmányok 

erdélyi fiatalokról) 

973-85750-1-X 2003 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine studii de sociologia tineretului, autorii 

analizând pe o scară relativ largă situaţia tineretului din 

Transilvania: orientarea de valori, identitatea naţională şi 

influenţa acesteia asupra reţelelor sociale, modelele de cultură 

politică şi socială, posibilităţile de afirmare ale tinerilor romi 

precum şi provocările actuale legate de procesul de angajare al 

tinerilor. Cea mai mare parte a studiilor este rezultatul 

cercetărilor efectuate în cadrul Colegiului de Sociologie Max 

Weber din Cluj. 

188. 1
3

5

. 

Szabó Árpád 

 

 

 

Procesul de schimbare a 

proprietăţii în 

transformarea economică 

a României 

 

(A tulajdonváltás folyamata 

Románia gazdasági 

átalakulásában) 

978-973-7953-98-8 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Autorul face o analiză comparativă a procesului de privatizare 

între două ţări vecine din regiunea Europei Centrale şi de Est: 

România şi Ungaria, ţări cu moşteniri comuniste, dar după 

schimbarea de regim, noi membri ai Uniunii Europene. Prezintă 

aspecte ale procesului de privatizare în domeniul agriculturii din 

România, analizând impactul acestui proces asupra producţiei 

agricole. 

189. 1
3

6

. 

Szabó Árpád 

 

 

Tranziţia economică 

românească.Studii de caz 

 

(A romániai gazdasági 

átalakulás 

esettanulmányokban) 

978-973-7953-97-1 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul se ocupă de procesul privatizării în România din 

perspectiva rezultatelor cercetărilor empirice efectuate de către 

autor. Descrie cazuri de privatizare prin metoda MEBO, prin 

privatizare în masă, precum şi cazuri unor intreprinderi 

cumpărate de investitori (autochtoni sau străini). Abordează 

totodată o serie de specifităţi ale tranziţiei în agricultura 

românească.  

190. 1
3

7

. 

Szász Róbert 

 

 

 

Analiza complexă 

 

(Komplex függvénytan) 

978-973-7953-84-1 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Manualul se adresează în primul rând studenţilor de la 

universităţile tehnice care în cadrul matematicilor speciale 

învaţă şi analiza complexă, dar şi studenţilor de la alte 

specializări cărora sunt utile cunoştinţe de funcţii complexe. 

Studenţii dornici de aprofundarea analizei complexe vor găsi un 

ajutor real în această carte. Seturile de probleme de la sfârşitul 

fiecărui capitol au menirea de a sprijini acest scop.  

191. 1
3

8

. 

Szenkovits 

Ferenc, Makó 

Zoltán, Csillik 

Iharka, Bálint 

Attila 

Modelarea computerizată 

a sistemelor mecanice 

 

(Mechanikai rendszerek 

számítógépes modellezése) 

973-85422-6-X 2002 maghiară 
română, 

engleză 

Lucrarea prezintă cunoştinţele de bază necesare în modelarea 

sistemelor mecanice cu ajutorul calculatoarelor. Pachetul de 

program dezvoltat de autori poate fi utilizat de specialişti 

interesaţi în studiul fenomenelor de mişcare.  
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192. 1
3

9

. 

Szilágyi Györgyi, 

Flóra Gábor, Ari 

Gyula 

Dezvoltarea economico-

socială a judeţului Bihor. 

Rezultate şi perspective 

 

(Bihar megye gazdasági-

társadalmi fejlődése) 

978-973-7953-82-7 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul prezintă rezultatele unei cercetări sociologice, 

efectuate în perioada 2003-2006, cu scopul de a identifica 

oportunităţile de dezvoltare economică şi socială al judeţului 

Bihor. Din punct de vedere metodologiclucrarea se bazează pe 

studiul comparativ al micro-regiunilor judeţului, delimitate în 

funcţie de proximitatea geografică, legăturile istorice şi cele 

actuale dintre aşezări, precum şi pe baza unui set de indicatori de 

natură demografică, economică şi socială.  

193. 1
4

0

. 

Szilágyi József, 

Mészáros Sándor 

 

Merceologia produselor 

agrare 

 

(Mezőgazdasági termékek 

áruismerete) 

973-85985-0-8 2002 maghiară - 

Cursul se adresează studenţilor de la specializările de ştiinţe 

agrare şi economice, prezentând diverse produse alimentare, 

compoziţia lor, factorii ce provoacă alterarea lor, precum şi 

modalităţile de conservare. Consultarea bibliografiei 

recomandate asigură o pregătire temeinică a studenţilor din acest 

domeniu.  

194. 1
4

1

. 

Szilágyi László 

 

 

Novel Image Processing 

Methods based on Fuzzy 

Logic 

978-973-1970-20-2 2009 engleză 
română, 

maghiară 

Cartea tratează trei teme principale. Primul capitol prezintă un 

model nou de clasificare nesupravegheată a datelor care 

generalizează teoria algoritmilor bazată pe logica bivalentă, 

fuzzy şi probabilistică. Capitolul al doilea introduce o serie de 

metode de procesare a imaginilor bazate pe teoria clasificării 

nesupravegheate. În final, capitolul al treilea prezintă detaliile 

proiectării şi implementării unui nou model de endoscop virtual, 

bazat pe rezultatele capitolelor anterioare. 

195. 1
4

2

. 

Szilágyi Sándor 

Miklós 

 

 

Dynamic Modeling of the 

Human Heart 
978-973-1970-11-0 2009 engleză 

română, 

maghiară 

Prelucrarea computerizată a semnalului ECG, după un progress 

de mai multe decenii poate fi considerată o aplicaţie 

binecunoscută. Şansa de a supravieţui unui atac de cord este mai 

mare ca oricând. În ciuda tuturor investiţiilor tehnice făcute în 

ultimele decenii sistemele de analiză computerizată încă mai au 

deficienţe. Acestea din urmă au inspirat autorul, să dezvolte un 

sistem de analiză EGC care se bazează pe un model de inimă 

umană, şi care permite calculatorului să recunoască originea şi 

dezvoltarea fenomenului care a generat ECG-ul studiat, şi de a 

reconstitui structura internă a inimii. 
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196. 1
4

3

. 

Tamási Zsolt-

József 

 

Eparhia Romano-catolică 

din Transilvania în 

perioada revoluţiei din 

1848/49 

 

(Az erdélyi római-katolikus 

egyházmegye az 1848-

1849-es forradalomban) 

978-973-7953-72-8 2007 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul analizează influenţele revoluţiei din 1848/1849 asupra 

eparhiei romano-catolice din Transilvania, precum şi modul de 

reacţie al preoţilor eparhiei faţă de aceste schimbări. Datorită 

faptului că evenimentele din această perioadă se leagă pe de o 

parte de istoria şi viaţa internă a eparhiei, pe de altă parte de 

istoria civilă a revoluţiei din 1848/49, întrebările ivite trebuiesc 

abordate din perspectiva istoriei, dar şi a disciplinei ecleziastice, 

al dreptului canonic şi al liturghiei.  

197.  

Tapodi Zsuzsa, 

Pap Levente 

(szerk.) 

În oglindă. Studii de 

imagologie  

 

(Tükörben. Imagológiai 

tanulmányok) 

978-973-1970-56-1 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Studiile volumului oferă o perspectivă mai rar întâlnită în 

cercetări literare, având ca temă principală imaginea 

colectivităţilor proprii şi ai celorlalţi în literatura maghiară, 

respectiv română. Cartea conţine lucrările prezentate la cele 

două ediţii ale conferinţei de imagologie (2007-2009), 

organizate la Miercurea Ciuc de către Catedra de Ştiinţe 

Umaniste a Universităţii Sapientia, cu titlul Românii în 

literatura maghiară – Maghiarii în literatura română. Sfera 

cercetărilor propriu-zise de imagologie şi de istoria literaturii, 

este lărgită şi de unele texte ale autorilor citaţi, permiţând astfel 

o abordare interdisciplinară de contactologie, etnografie, 

psihologie socială sau critica ideologiilor. 

198.  
Tapodi Zsuzsa 

(szerk.) 

Imagológiai olvasókönyv 

 

(Studii de imagologie) 

978-973-1970-96-7 

978-606-739-046-9 
2016 maghiară 

română, 

engleză 

Pentru a te cunoaște pe tine însuți este indispensabil să te 

confrunți cu ceilalți. Tot așa se întâmplă și în cazul unei 

comunități: prezența străinului față de care își determină un 

grup trăsăturile proprii, va ajuta închegarea identității 

colective. Studiul imagologiei înseamnă cercetarea și 

studierea științifică a imaginilor mentale formate despre noi 

și despre ceilalți. Volumul cuprinde studii teoretice și studii 

de caz pe această temă interdisciplinară. 

199. 1
4

4

. 

Tánczos Vilmos, 

Tõkés 

Gyöngyvér (ed.) 

Doisprezece ani. Studii 

sinoptice referitoare la 

rezultatele cercetărilor 

maghiare din Transilvania 

între 1990–2001. I-II-III, 

Indice nominal 

 

(Tizenkét év. Összefoglaló 

973-85422-8-6/ Vol. 

1. 973-85422-9-4/ 

Vol. 2. 973-85422-

0-1/ Vol. 3. 973-

85985-3-2/ INDEX  

973-7953-10-X 

2002-

2003 
maghiară - 

În istoria ştiinţei doisprezece ani reprezintă o perioadă suficient 

de lungă ca direcţiile de dezvoltare ale diferitelor domenii să 

devină perceptibile, rezultatele cercetărilor măsurabile, iar 

neajunsurile identificabile. Volumul trece în revistă rezultatele 

ştiinţifice obţinute între 1990–2001 de către cercetătorii 

maghiari din Transilvania în următoarele domenii: lingvistică şi 

literatură, muzică, etnografie, teatrologie, film, filozofie, 

teologie protestantă, teologie catolică, istorie, istoria religiei, 
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tanulmányok az erdélyi 

magyar tudományos 

kutatások 1990-2001 közötti 

eredményeiről) 

istoria artei, sociologie, demografie, ştiinţe economice, ştiinţe 

politice, pedagogie, matematică, fizică, chimie, biologie, 

geografie, geologie, ştiinţa mediului, arhitectură, informatică, 

mecanică, medicină. Fiecare capitol se rezumă la un anumit 

domeniu al ştiinţei prezentând şi bibliografia corespunzătoare.  

200. 1
4

5

. 

Tonk Márton 

 

 

Introducere în istoria 

filosofiei medievale 

 

(Bevezetés a középkori 

filozófia történetébe) 

973-7953-55-X 2005 maghiară - 

Cursul trece în revistă marile curente filozofice medievale având 

scopul conturării unei viziuni generale asupra spiritualităţii 

acestei epoci. Este compus din şase capitole: Filozofia 

medievală şi antecedentele acesteia; Aurelius Augustinus, 

Boëthius – între platonism şi aristotelism; Scolastica şi perioada 

medievala de înflorire al aristotelismului; Toma de Aquino; 

Gândire teologică şi filozofică în secolul XIII şi XIV.  

201. 1
4

6

. 

Tonk Márton, 

Veress Károly 

(ed.) 

Interpretare şi aplicare. 

Analize de filosofie 

aplicată şi hermeneutică 

 

(Értelmezés és alkalmazás) 

973-85422-0-0 2002 maghiară 
română, 

engleză 

 

Studiile cuprinse în acest volum se concentrează asupra 

posibilităţilor de aplicare a viziunilor filozofice contemporane, 

cercetând atât problemele existenţiale concrete, cât şi anumite 

aspecte pragmatice din domeniul cunoaşterii, moralei, a politicii 

şi culturii.  

202. 1
4

7

. 

Tódor, Erika 

 

 

Predarea-învăţarea limbii 

române ca ne-maternă: o 

alternativă a lingvisticii 

aplicate 

978-973-1970-26-4 2009 română 
engleză, 

maghiară 

Cartea se adresează profesorilor şi viitorilor profesori care îşi 

problematizează eficienţa procesului de predare-învăţare în 

contextul disciplinei de limba şi literature română, studiată în 

şcolile şi clasele cu limba de predare în limbile minorităţilor 

naţionale. Fiind vorba de un domeniu mai puţin descris, 

abordând dimensiunile didactice ale diferenţelor specifice, 

volumul îşi propune să servească fundamentarea unui limbaj de 

specialitate, care permite denotarea şi descrierea univocă a 

acelor realităţi psiho-lingvistice şi socio-culturale, care sunt 

specifice procesului achiziţional al limbii române ca ne-maternă. 

203. 1
4

8

. 

Tőkés Béla, 

Donáth-Nagy 

Gabriella 

Cursuri de chimie şi 

lucrări de laborator 

 

(Kémiai előadások és 

laboratóriumi gyakorlatok) 

973-85750-6-0 2002 maghiară - 

Cursul tratează noţiuni de bază ale chimiei: caracteristicile, 

legăturile şi diferenţele dintre fenomenele fizice şi cele chimice, 

probleme legate de structura atomică, cea moleculară, 

clasificarea sistemelor şi a transformărilor chimice, precum şi 

cinetica transformărilor.  
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204. 1
4

9

. 

Tőkés 

Gyöngyvér 

 

Profesie sau vocaţie? 

 

(Szakma vagy hivatás?) 

978-973-1970-06-6 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Tema cărţii este stratificarea şi mobilitatea socială a cadrelor 

didactice universitare de naţionalitate maghiară din Cluj. 

Autoarea abordează mediul social în care poate fi încadrată 

grupul celor cercetaţi, analizează caracteristicile de stratificare şi 

de mobilitate ale acestui grup, în oglinda rezultatelor cercetărilor 

empirice efectuate în periada 2002-2005. 

205.  
Tőkés 

Gyöngyvér 

Metode şi metodologii în 

ştiinţele comunicării 

 

(A kutatás módszertana a 

kommunikáció-

tudományokban) 

 

 

978-973-1970-35-6 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul este adresat studenţilor de anul I. la specializarea 

comunicare şi relaţii publice. Scopul autoarei este de a prezenta 

natura cunoaşterii şi logica gândirii ştiinţifice, precum şi 

sistemul de proceduri care stau la baza cercetării în domeniile 

ştiinţelor socio-umane. În prima parte a cursului sunt prezentate 

metodele specifice ale ştiinţelor sociale, iar în parte a doua 

procedurile de analiză a textelor şi conţinuturilor audiovizuale. 

Ultima parte conţine recomandări utile privind elaborarea unei 

studiu şi susţinerea unei prelegeri ştiinţifice. 

206.  

Tőkés Gyönyvér, 

Sátha Ágnes 

(szerk.) 

New media, convergenţă şi 

schimbări culturale 

 

(Új média, 

médiakonvergencia és 

kulturális változások) 

978-973-1970-66-0 2013 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul conţine prezentările conferinţei internaţionale 

organizate în perioada 27-28 martie 2009 la Tg. Mureş de către 

Departamentul de Ştiinţe Sociale Aplicate a Universităţii 

Sapientia. Structura volumului urmăreşte pricipalele teme 

dezbătute în cadrul secţiunilor conferinţei (1.) formele noi de 

comunicare şi schimbarea socială, (2) obiceiri şi tendinţe în 

utilizarea mediilor tradiţionale şi cele noi, (3.) practici digitale şi 

(4.) filosofia şi reglarea mediilor. 

207. 1
5

0

. 

Ujvárosi Lujza 

(ed.) 

Starea naturală a râurilor 

din Transilvania. 

Evaluarea chimică şi 

ecologică a calităţii apei în 

vederea reconstituirii 

acesteia 

(Erdély folyóinak természeti 

állapota) 

973-7953-05-3 2003 maghiară 
română, 

engleză 

 

Volumul prezintă importante date referitoare la starea naturală a 

râurilor din Transilvania. Studiile prezintă evaluarea gradului de 

poluare din punct de vedere microbiologic, date despre starea 

ecofiziologică al fitoplanctonului, precum şi a calităţii apei pe 

anumite secţiuni ale râurilor, evidenţiând importanţa existenţei 

anumitor vieţuitori (de exp. Mollusca, Trichoptera) în apele 

râurilor.  
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208. 1
5

1

. 

Urák István 

 

 

Date despre arahnofauna 

din bazinul superior al 

Oltului 

978-973-7953-90-2 2008 română 

rngleză, 

maghiară 

 

Cartea prezintă rezultatele cercetărilor arahnologice realizate în 

Bazinul Superior al Oltului, în perioada 1996–2004. Cele mai 

răspândite ecosisteme naturale în această zonă sunt cele de tip 

forestier, dar întâlnim şi ecosisteme deschise de stâncării şi 

pajişti. O categorie aparte o constituie însă ecosistemele 

mlaştinilor oligotrofe şi eutrofe, cu specii de plante relicte şi cu 

o faună foarte interesantă, dar puţin studiată. 

209.  
Vallasek 

Magdolna Márta 

A román nyugdíjrendszer 

fejlesztésének 

irányvonalai a 

jogharmonizáció tükrében 

 

(Direcțiile de dezvoltare 

ale sistemului de pensii 

din România în lumina 

armonizării legislative) 
 

978-973-1970-94-3 2015 maghiară 
română, 

engleză 

Lucrarea prezintă în ordine cronologică procesul de 

reformă a pensiilor din România. Primul capitol descrie 

principalele etape ale formării și evoluției sistemului de 

pensii din România până la revoluția din decembrie 1989. 

Capitolul următor se ocupă de analiza reformei 

paradigmatice, prezentând cauzele care au impus aceste 

reforme, evoluțiile și teoriile apărute pe parcurs, asigurând 

și o comparație a acestor evoluții cu cele similare din statele 

vecine. Capitolul trei aduce o analiză detaliată a primului 

pilon, pensiile publice. 

210. 1
5

2

. 

Varga Attila 

 

 

Teoria generală a 

dreptului 

 

(Általános jogelmélet) 

978-973-1970-48-6 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Teoria generală a dreptului ca disciplină juridică are ca obiect de 

studiu problemele fundamentale ale conceptului de drept din 

perspectiva filozofiei şi ştiinţei dreptului. Prezentul curs 

universitar prezintă diferite aspecte legate de fenomenul juridic, 

cum ar fi noţiunea statului, teoriile legate de stat, funcţiile, 

elementele statului, respectiv norma juridică, principiile 

dreptului, izvoarele dreptului, sistemul de drept, raporturile 

juridice, răspunderea juridică.  Toate aceste teme constituie 

cunoştiinţe juridice de bază pentru studenţi, care pregătesc şi 

fundamentează aprofundarea însuşirii temeinice a celorlalte 

discipline de drept. 

211. 1
5

3

. 

Varga Attila 

 

 

Cunoştinţe de bază din 

domeniul dreptului 

constituţional şi al 

organizării de stat 

 

(Alkotmányjogi és 

államszervezési 

alapismeretek) 

973-7953-04-5 2003 maghiară - 

Manualul este structurat în două părţi. Prima parte abordează 

noţiuni de bază de drept constituţional (sursele dreptului 

constituţional, interpretarea noţiunii de constituţionalitate, 

protecţia constituţională, Curtea Constituţională, cetăţenia). 

Partea a doua se ocupă cu organizarea statului prezentând 

sistemul de organe al statului, instituţia preşedinţiei, guvernul, 

puterea legislativă, precum şi administraţia publică locală. 
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212. 1
5

4

. 

Varga Ibolya 

 

 

Bazele teoretice ale 

managementul sistemelor 

de baze de date 

 

(Adatbáziskezelő 

rendszerek elméleti alapjai) 

973-7953-32-0 2004 maghiară - 

Volumul prezintă noţiunile elementare ale teoriei bazelor de 

date, tratând în detaliu modelul de date relaţionale. În zilele 

noastre sistemele relaţionale sunt cele mai frecvent utilzate, 

datorită faptului că pot manevra cu succes cantităţi foarte mari 

de date, pot împărţi simultan baza de date între mai mulţi 

utilizatori, pot controla drepturile de acces, iar în cazul unor 

erori de sistem sunt capabile să se redreseze. 

213. 1
5

5

. 

Veress Emőd 

 

 

Şeful de stat şi Guvernul 

în sistemul separaţiei 

puterilor în stat 

 

(Államfő és kormány a 

hatalommegosztás 

rendszerében) 

978-973-1970-47-9 2011 maghiară 
română, 

engleză 

Lucrarea este formată din trei părţi: prima parte analizează 

evoluţia istorică a principiului separaţiei puterilor în stat, a doua 

poziţia şefului de stat în cadrul diferitelor sisteme de 

guvernământ cu privire specială asupra Preşedintelui României, 

iar a treia parte examinează cadrul legal al funcţionării 

Guvernului în cadrul sistemului puterilor statale, având ca punct 

de plecare instituţia Guvernului României. 

214. 1
5

6

. 

Virginás Andrea 

 

 

Schimbarea paradigmei 

moderniste cu cea 

postmodernistă în genul 

poliţist: canoane, genuri 

sociale şi forme mediatice 

 

(Crime genres and the 

modern-postmodern turn: 

canons, gender, media) 

978-973-7953-99-5 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Volumul este o contribuţie la acele narative/istorii critice care 

prezintă schimbarea paradigmatică din modern(ism/itate) în 

postmodern(ism/itate).  În lucrarea lor sociologică intitulată 

Postmodenization Crook, Pakulski şi Waters conceptualizaeză 

cele două epoci fiind separate, şi încearcă să le descrie ca 

procese paralele. Lucrarea încercă să descrie procesele similare 

de schimbare, în romane şi în filme, analizând în detaliu cazurile 

specifice ale constituirii celor două paradigme. 

215.  Virginás Andrea 

Comunicare audiovizuală 

 

(Audióvizuális 

kommunikáció) 

978-973-1970-90-5 2015 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul este destinat studenților de la specializarea 

Cinematografie, Fotografie, Media, Universitatea Sapientia din 

Cluj-Napoca. În prima parte sunt prezentate formele 

fundamentale ale comunicării (comunicarea interpersonală, 

comunicarea în grup și comunicarea în masă) în contextul teoriei 

comunicaționale clasice. A doua parte schițează o istorie 

europeană ale principalelor tehnologii de comunicare, și în final, 

ultimele două capitole se ocupă de cele mai răspândite metode de 

cercetare și analiză în domeniul produselor comunicării în masă.  
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216. 1
5

7

. 

Vofkori László 

 

 

Geografie economică 

 

(Gazdasági földrazj) 

973-85750-2-8 2002 maghiară - 

Cursul conţine o serie de informaţii din domeniul geografiei 

economice generale şi al economiei mondiale, tratând în mod 

detailat problemele legate de Uniunea Europeană şi cele 

cincisprezece state membre. Pe lângă acest aspect, propune şi 

clarificarea unor noţiuni cum ar fi globalizarea, integrarea 

europeană, economia de piaţă, distribuţia geografică a 

producţiei, noţiuni ce servesc la o mai profundă înţelegere a 

problemelor din domeniul economiei mondiale.  

217. 1
5

8

. 

Vorzsák 

Magdolna, 

Kovács Liciniu 

Alexandru 

Mic dicţionar enciclopedic 

de microeconomie 

 

(Mikroökonómiai 

kislexikon) 

973-85422-3-5 2002 maghiară 
română, 

engleză 

 

Dicţionarul enciclopedic explică noţiunile şi procesele generale 

din domeniul microeconomiei. Exemplele şi metodele grafice 

utilizate de autori au menirea de a oferi o explicaţie cât mai clară 

a definiţiilor.  

218. 1
5

9

. 

Weszely Tibor 

 

 

Geometrie analitică şi 

geometrie diferenţială 

 

(Analitikus geometria és 

differenciálgeimetria) 

973-7953-54-1 2005 maghiară - 

Manualul este destinat studenţilor Universităţii Sapientia pentru 

aprofundarea cunoştinţelor din acest domeniu al matematicii. 

Programa prevede doar un semestru pentru studiul acestor 

capitole, în consecinţă autorii se concentrează asupra noţiunilor 

de bază, însă în sprijinul însuşirii mai temeinice a cunoştinţelor 

teoretice, volumul oferă o serie de exemple, probleme şi prezintă 

rezolvarea acestora. 

219. 1
6

0

. 

Zsigmond 

Andrea 

 

Curs de chimie analitică 

calitativă şi cantitativă 

 

(Minőségi és mennyiségi 

analitikai kémia 

laborkönyv) 

978-973-7953-91-2 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Cursul de chimie analitică se adresează studenţilor de la 

specializarea ştiinţa mediului. Cuprinde două părţi majore: 

analiza calitativă şi analiza cantitativă. Este completat totodată 

cu un îndrumar privind prelucrarea statistică a rezultatelor şi 

întocmirea referatului de laborator. Însuşirea acestor cunoştinţe 

şi dovedirea aptitudinilor corăspunzătoare constituie baza 

înţelegerii şi aplicării metodelor de analiză din acest domeniu. 

220. 1
6

1

. 

Zsigmond István 

 

 

Strategii metacognitive - 

Componente şi evaluarea 

lor 
 

(Metakognitív stratégiák. 

Összetevőik és mérésük) 

978-973-1970-02-8 2008 maghiară 
română, 

engleză 

Cercetarea strategiilor metacognitive a intrat în atenţia 

specialiştilor în anii '70, cînd Flavell (1971) a arătat că 

dezvoltarea proceselor mnezice este de fapt o dezvoltare a 

metamemoriei, adică a proceselor prin care monitorizăm şi 

reglementăm procesele mnezice. Autorul volumului prezintă 

principalele teorii referitoare la funcţionarea proceselor 

metacognitive, precum şi modul în care acestea pot fi 

considerate complementare (modelul MIM).  
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221.  

Zsigmond István 

(ed.) 

 

New media and society. 

Researches in the 

Hungarian environment 

 

978-606-975-006-3 

 
2017 engleză 

română, 

maghiară 

Care sunt oportunitățile și provocările specifice societății 

informaționale? Utilizarea tehnologiei informației și al 

comunicări își exercită efectul asupra celor mai variate aspecte 

ale vieții cotidiene și vocaționale: odată cu înlesnirea accesării 

informațiilor a devenit a provocare selectarea datelor relevante; 

au devenit comune noi metode de menținere a relațiilor 

interpersonale și al autoexprimării; au apărut întrebări noi în 

legătură cu procesul educațional sau chiar și în domeniul 

drepturilor de autor. 

Volumul prezintă studii și cercetări realizate în mediul cultural 

maghiar, cu scopul de a oferi surse de comparație cu studiile 

internaționale și de a formula considerente importante pentru 

elaborarea de noi proiecte ce cercetare și dezvoltare. 

 


