
 2019-ben doktori fokozatot elnyertek

Név Tudományág Értekezés címe
Abdai Judit biológiai tudományok Interpretation of third-party social interaction in dogs
Ágoston Csilla pszichológiai tudományok A koffeinfogyasztás használati jellemzői és pszichológiai vonatkozásai
Anda Dóra biológiai tudományok A Budai Termálkarszt víz és biofilm prokarióta közösségeinek sokfélesége összefüggésben a hipogén karsztosodással
Andrea Tummino kémiai tudományok Spreading of macromolecules at the air/water interface

Andrek Andrea pszichológiai tudományok A szülő-magzat kötődést befolyásoló tényezők vizsgálata párkapcsolati és intergenerációs kapcsolati jellemzők 
figyelembevételévelAradi László Előd földtudományok Geochemical and tectonic evolution of the subcontinental mantle under the Styrian Basin based on ultramafic xenoliths

Árendás Péter matematika- és számítástudományok Theory of spectroscopic networks

Arkan Tugce környezettudományok Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas 
chromatography - mass spectrometryAsztalos Erika Éva nyelvtudományok Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben

Ayala Gomez Frederick informatikai tudományok Context- Aware Recommendations for Groups in Location- Based Social Networks and Academic Social Networks
Bacsárdi Csilla neveléstudományok Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata
Bakonyi Gergely László irodalom- és kultúratudományok A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Balint Monika-Enikő biológiai tudományok Systematic exploration of multiple drug binding sites
Bankó Zsuzsanna biológiai tudományok Humán regulátor B sejtek jellemzése és vizsgálatuk Rheumatoid Arthritiszes betegekben
Baráth Áron informatikai tudományok Towards safer programming language constructs
Barta János történelemtudományok Csáky István (1635-1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig
Bencsné Bokányi Eszter fizikai tudományok Analysis of complex socio-economical systems
Bereczki Enikő Orsolya neveléstudományok Nurturing Students’ Creativity in Technology-Integrated Learning Environments
Bern Andrea Zsuzsanna történelemtudományok Az állami főhatalom és a kormányzó "örökösödésének" kérdése
Biró Csaba informatikai tudományok Formal Methods for Modelling Wireless Sensor Networks
Bonácz Ágnes irodalom- és kultúratudományok "I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Boros Eszter biológiai tudományok Szerin proteázok specifitásának és az inhibitorváz szerepének feltárása kanonikus inhibitorok irányított fehérjeevolúciójával
Boross Péter fizikai tudományok Völgy szabadsági fok klasszikus és kvantumbitekben
Bozó István informatikai tudományok Erlang programok statikus elemzése és szeletelése
Bozsik Gábor biológiai tudományok Díszfák és cserjék kártevőinek kémiai ökológiája: A borókaszú példája

Bőthe Beáta pszichológiai tudományok Examination of the similarities and dissimilarities between hypersexuality and problematic pornography use
Burukina Irina nyelvtudományok Raising and control in non-finite clausal complementation
Czető Krisztina neveléstudományok Fiatalok iskolaképének, iskolával kapcsolatos nézeteinek, jövőképének vizsgálata
Czigány Ildikó irodalom- és kultúratudományok Az Orlando furioso hatása és megjelenési formái a XVII-XVIII. század librettóirodalmában
Czinege Monika neveléstudományok Kooperatív tanulás alkalmazásának vizsgálata a számítástudomány oktatásában
Cséfán Tünde környezettudományok Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák 

együtteseinek változásai alapjánCseh Gábor fizikai tudományok Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Cseh József történelemtudományok A Magyar Néphadsered újjászervezése 1956-1968 között
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Csépány Gergely László fizikai tudományok Examining young multiple stellar systems - Optical surveys of T Tauri stars with high spatial resolution
Csépány Nikoletta nyelvtudományok Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában
Cserhalmi Marcell biológiai tudományok A komplementrendszer aktiválódását gátló H-faktor és az FHR molekulák patológiás szerepének vizsgálata
Csernovszky Zoltán fizikai tudományok Analógiák a fizikatanításban
Csincsi Ádám István biológiai tudományok Az FHR-1, FHR-3 és FHR-5 H-faktorral rokon fehérjék szerepe a komplementrendszer szabályozásában
Csizmadia Tamás biológiai tudományok A krinofágia vizsgálata Drosophila lárvális és prepupális nyálmirigyében

Danczi Annamária nyelvtudományok Nyelvjárási és nyelvhasználati attitűd vizsgálata határon túli pedagógusok körében
Dánielné Babos Zsuzsánna Rita neveléstudományok Az önkéntesség andragógiai folyamatainak vizsgálata. Informális és nem-formális tanulási folyamatok az önkéntes szektorban.
Deák Márton földtudományok Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Deákné Oszkó Ágnes Ivett filozófiai tudományok A zsinagógaépítészet térszerkezeti és stílusbeli jellegzetességei Baumhorn Lipót (1860-1932) életművében
Dettai Mária Julianna neveléstudományok A hazai felsőoktatási intézményekben folyó olasznyelv-oktatás motivációs kérdései
Döbrönte Katalin Andrea földtudományok Városhierarchia vizsgálat a közép-európai térben a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján
Dőry Magdaléna biológiai tudományok Mitogén-aktivált protein kináz szubsztrátok azonosítása Arabidopsis protoplaszt tranziens expressziós rendszerben
dr. Bak Klára állam- és jogtudományok A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól - A szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel
dr. Fuglinszky Réka állam- és jogtudományok A szomszédjogi generálklauzula

dr. Klein Tamás András állam- és jogtudományok A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára
dr. Láris Liliána állam- és jogtudományok Az Európai Unió pénzügyi érdekei, különös tekintettel az Európai Ügyészség eljárásában érvényesülő fairness jogokra
dr. Lux Ágnes politikatudományok A gyermekjogi mozgalom fejlődése és az európai független gyermekjogi intézmények összehasonlító perspektívában
dr. Pándics Tamás környezettudományok Ivóvíz és medencés fürdővíz komplex egészséghatása
Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra nyelvtudományok Sprachmittlung: Perspektiven ihrer Entwicklung im ungarischen DaF-Unterricht

dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr állam- és jogtudományok Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon
Dr. Szövényiné Márialigeti Sára 
Daniella

biológiai tudományok Faállomány-szerkezet és abiotikus környezeti háttérváltozók hatása az erdőtalaj moha- és lágyszárú-vegetációjára az Őrség és a 
Vendvidék erdeiben

dr. Vincze Viola állam- és jogtudományok The legality of the use of lethal autonomous weapon systems in the conduct of hostilities
Ébl Zsuzsanna szociológiai tudományok Szegénység és motiváció a hazai alsó középfokú duális szakképzésben részt vevők körében. 
Ecsédi Péter biológiai tudományok Az S100 fehérjék és a foszforiláció szerepe a nem-izom miozin 2 és az annexin A2 szabályozásában
Eltahawy  Moustafa Mamdouh Taha fizikai tudományok Microstructure and Mechanical Performance of Ultrafine-grained Titanium and 316L Stainless Steel Processed by Severe 

Plastic Deformation
Erdélyi Ajna pszichológiai tudományok Egyéni kockázatészlelés és kockázatvállalás két szekvenciális valószínűségi játékban
Erdősné Németh Ágnes informatikai tudományok A LOGO-tól az informatikai olimpiáig. Informatikai tehetséggondozás a középiskolában
Fadgyas-Freyler Petra szociológiai tudományok Az egyéni adatokra épülő kockázat-kiigazított egészségügyi fejkvóta kialakításának lehetőségei Magyarországon
Faragó Norbert történelemtudományok Polgár-Csőszhalom késő neolitikus kő leleteinek komplex, háztartás alapú elemzése
Farics Éva földtudományok A karni vulkanizmus nyomai a Dunántúli-középhegységben és a vulkanitok törmeléke a Budai-hegység eocén 

bázisképződményében
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Farkas Alexandra környezettudományok A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
Farkasné Gönczi Rita Mónika neveléstudományok A diszkalkulia diagnosztikája eltérő szaktudományi aspektusokból
Fazekas Ágnes Sarolta szociológiai tudományok Felsőoktatáshoz történő hozzáférés és a felsőoktatásban való részvétel vizsgálata a fogyatékossággal élő személyek 

vonatkozásábanFegyverneki Dániel kémiai tudományok Szililvegyületek átalakítása triaril-borán Lewis-savakkal
Feitl Írisz történelemtudományok Múzeumpolitika, múzeumirányítás Magyarországon 1945-1963 között
Fejérvári Boldizsár irodalom- és kultúratudományok Constructing Thomas Chatterton: Impatience, Fragment, Cult
Félix Anikó szociológiai tudományok „Katalizátor voltam” – Gender kérdések a (változó) szélsőjobboldalon: A magyarországi szélsőjobboldal elemzése a társadalmi 

nemek szempontjából. Ferentzi Eszter pszichológiai tudományok Modalities and dimensions of interoception
Fichó Erzsébet biológiai tudományok Orders of disorder: computational analysis of the interactions of intrinsically disordered proteins
Fodorné Bene Kata Beatrix nyelvtudományok Kollokációk az olasz nyelvben
Földes Tamás kémiai tudományok Computational Mechanistic Studies on Organocatalytic Addition Reactions

Füri Péter környezettudományok Inaktív részecskék és radon leányelemek légúti transzportjának numerikus modellezése (A Sztochasztikus Tüdőmodell 
fejlesztése és alkalmazása)

Gál Judit történelemtudományok Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban

Gerencsér Tibor történelemtudományok A két világháború közötti magyar-lengyel kulturális kapcsolatok története

Gerő Márton szociológiai tudományok Remények és valóság: A civil társadalom és politikai részvételről 1990 és 2010 között, Magyarországon
Giczi Johanna szociológiai tudományok Az eltűnt idő nyomában. Az időhiány megítélésének társadalmi aspektusai
Gógl Gergő Zsolt biológiai tudományok The activation, operation and regulation of the mitotic kinase RSK1
Gorove Eszter irodalom- és kultúratudományok Lírai önelbeszélések. Az önéletrajzi líra lehetőségei Szabó Lőrinc, Oravecz Imre és Borbély Szilárd műveiben
Götz Andrea nyelvtudományok Nyelvi kontraszt és fordítási univerzálék: A vajon pragmatikai jelölő fordítási használatának korpuszalapú vizsgálata
Gróf Andrea Beatrix fizikai tudományok Tantárgyak határán: fizikai magyarázatok, földrajzi és környezettudományi ismeretek a középiskolában
Gulyás Márton fizikai tudományok Komplex biológiai mozgások képanalízisen alapuló elemzése
Gyimesi Emese irodalom- és kultúratudományok Szendrey Júlia pályafutásának társadalomtörténeti kontextusai
Hagymási Júlia irodalom- és kultúratudományok Omnium earum rerum, quas homo noscere potest, scientia – Apáczai, a természetfilozófus
Hajzer-Módli Éva történelemtudományok Szerepek és imázsépítés. Koháry István, egy XVII. századi főúr társadalmi reprezentációs szerepe és politikai 

gondolkodásmódjaHalász Levente földtudományok Városfejlődési pályák és válságkezelési alternatívák. Miskolc, Ózd és Kazincbarcika rendszerváltozás utáni társadalmi, 
gazdasági és térszerkezeti átalakulásaHargitainé Molnár Zsuzsa földtudományok Nyersanyagok és indikációik geológiai és ásványtani vizsgálata, különös tekintettel az Észak-Dunántúlon észlelt urán és 
ritkaföldfém nyomokra

Havas Zoltán történelemtudományok Az aquincumi helytartói székhely tégla építészete
Havril Tímea földtudományok Numerical simulation of groundwater flow and heat transport over geological time scales at the margin of unconfined and 

confined carbonate sequencesHeczel Anita fizikai tudományok Defect structure in plastically deformed high-entropy alloys
Hegyi Anna biológiai tudományok Molecular genetics of spread of Salmonella Genomic Island 1 (SGI1)
Héja Gábor Herkules földtudományok Mesozoic deformations of the southwestern Transdanubian Range: the role of Triassic-Jurassic inherited normal faults in the 

development of Cretaceous folding and thrusting
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Hendrik Nikoletta filozófiai tudományok Az állam, az egyén és a nevelés kapcsolata az antik filozófiában. Az epiktétoszi filozófiai képzés
Héra Kornélia matematika- és számítástudományok Hausdorff dimension of unions of affine subspaces and related questions
Hevő Péter történelemtudományok Az újraegyesített Németország és a Bundeswehr kihívásai az „out-of-area”-vita árnyékában
Homonnai Viktória környezettudományok Műholdas és ballonszondás mérésekkel meghatározott légköri ózon és nedvességi karakterisztikák klimatológiai vizsgálata
Horákné Mag Zsuzsa biológiai tudományok Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat 

eredményeinek összehasonlító elemzése
Horpácsi Dániel informatikai tudományok Verification and Application of Program Transformations
Horváth Dániel Vajk kémiai tudományok Poliszubsztituált aromás vegyületek előállítása
Horváth Lajos irodalom- és kultúratudományok A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Horváth László neveléstudományok A felsőoktatási intézmény mint tanulószervezet
Horváth Péter nyelvtudományok Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Horváthné Vida Zsófia Viktória földtudományok Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban

Hotzi Bernadette biológiai tudományok Az öregedési folyamat és idegi funkciók ivarspecifikus szabályozása genetikai modellszervezetekben
Hőnich Henrik történelemtudományok A "hazafi" és a "nemzet" használatai: Közösségi összetartozás a 18. század végén. Osvald Zsigmond Az igaz hazafi  c. műve és 

kontextusaiIllés Ádám környezettudományok Gyűrűs éterek és észterek környezeti kémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások
Iván Veronika földtudományok Karsztos víztartók sérülékenységi térképezési megközelítései a Gömör-Tornai-karszt példáján
Jablonszky Mónika biológiai tudományok Konzisztens és plasztikus viselkedés vizsgálata a rizikóvállalás szempontjából egy természetes populációban
Jancsó Tamás földtudományok Az ELTE térszerkezete és belső intézményi kapcsolatrendszere

Jasper Kata történelemtudományok Ha, Lord of the West: Investigations on the Nature and Cult of an Ancient Egyptian Deity
Jeney Rita történelemtudományok Lost Collection from a Lost River. Interpreting Sir Aurel Stein’s „Sarasvatī Tour” in the History of South Asian Archaeology
Joó Julianna Margit neveléstudományok Nemzetközi  és hazai művészeti múzeumok múzeumpedagógiai irányzatainak és módszereinek összehasonlító elemzése
Juhász Éva irodalom- és kultúratudományok Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Kádas István történelemtudományok Északkelet-Magyarország szolgabírói társadalma az Anjou-kortól Mohácsig
Kallus Zsófia fizikai tudományok Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Karádi Viktor földtudományok Upper triassic conodonts from the Csővár area and the Buda Hills, Hungary and their geologial applications
Kardos Melinda neveléstudományok A tanári nézetrendszer, az osztálytermi interakciók és a tanulói motivációs rendszer összefüggései
Kassai Szilvia pszichológiai tudományok Using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) to assess recovery processes – qualitative analysis of experience and 

identityKatona Brigitta történelemtudományok A „mafiositá” szerepe a szicíliai maffiabűnözés történetében
Kerkovits Krisztián András földtudományok Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken

Keszthelyi Gabriella matematika- és számítástudományok Isentropes, Lyapunov exponents and Ergodic averages

Keszy-Harmath Dániel Lóránd nyelvtudományok A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
Khwshnaw Ardalan Othman Hassan történelemtudományok Unpublished Old Babylonian Letters in the Slemani Museum (Selected Letters)
Kicsindi Edina történelemtudományok Afrika belsejének feltárása és gyarmatosítása magyar szemmel: Európa és Afrika kapcsolata a magyar nyelvű sajtóban 1850-

1918 között
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Kinley Seden neveléstudományok Constructing Teacher Subjective Theory of Assessment
Király Balázs Gábor informatikai tudományok Szorzatrendszer-konstrukciók
Király Flóra nyelvtudományok A tanári beszédfordulók vizsgálata osztálytermi kontextusban – A tanári kérdezési stratégiák 
Kis Anna földtudományok Csapadékextrémumok múltbeli tendenciái, jövőre becsült változásai és hidrológiai hatásai
Kis Orsolya irodalom- és kultúratudományok 19. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Kis-Halas Judit Zsuzsanna irodalom- és kultúratudományok Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-

dunántúli kegyhely vonzáskörzetébenKiss Csaba filozófiai tudományok Forradalom és történelem: Tocqueville kontra Marx
Kiss Tibor szociológiai tudományok Agresszió a Cybertérben
Knorr Gergely kémiai tudományok Fluorogén jelzővegyületek szintézise és biológiai alkalmazhatóságuk vizsgálata
Kocsis Zsuzsanna nyelvtudományok Misszilisek scriptorainak identifikálási lehetőségei
Komáromi Annamária fizikai tudományok Komplex fizikai és műszaki alkotások felhasználása a középiskolai fizika oktatásában
Kondor Zsuzsa szociológiai tudományok Közösségi lakhatás-e Magyarországon a támogatott lakhatás

Korbuly Bálint fizikai tudományok Polikristályos megszilárdulási formák és szemcsedurvulás leírása a fázismező elmélet keretében
Kornyik Miklós matematika- és számítástudományok The relation between eigenvalues of random matrices and the zeros of orthogonal polynomials
Koronczay Dávid földtudományok A plazmaszféra vizsgálata VLF elektromágneses hullámokkal
Kou Danyang nyelvtudományok The concept of family in Mandarin Chinese - a cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese Jia
Kovács Bence biológiai tudományok Az erdei mikroklíma vizsgálata gazdasági erdőkben

Kovács Erik környezettudományok A Soproni és a Zalai borvidék agroklimatikus jellemzése és a borszőlő (Vitis Vinifera L.) fajták fenofázisainak válasza az 
éghajlat változásáraKovács Helena neveléstudományok Teacher learning in innovative learning enviroments, in the context of educational reforms and developmental interventions

Kovács Krisztina irodalom- és kultúratudományok La relation poétique entre l’œvre d’Yves Bonnefoy et celle de Paul Celan

Kovács Péter informatikai tudományok Efficient Algorithms for Graph Optimization Problems
Kőhegyi Gergely filozófiai tudományok A marginalista forradalom tudománytörténeti és filozófiai háttere
Kökényesi Zoltán fizikai tudományok Some aspects of topological string theory
Körtvélyesi Tibor filozófiai tudományok A páli kánon egyes rétegei – szövegtörténeti és doktrinális vizsgálódások
Kövendi-Jakó Anna biológiai tudományok Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Kranzieritz Károly történelemtudományok Az oszmán veszély elhárítására tett kísérletek Luxemburgi Zsigmond korában
Krepsz Valéria nyelvtudományok Akusztikai-fonetikai jellemzők a spontán beszéd elsajátításában 
Kuczmann Imre fizikai tudományok Tanulói tévképzetek a fizikában
Kudela Gábor informatikai tudományok Aeroszoldepozíciós légzőrendszeri modell fejlesztése
Kukucska Gergő fizikai tudományok Kétdimenziós, hexagonális szerkezetű kristályok Raman-spektrumának vizsgálata
Kurali Anikó biológiai tudományok Ragadozó-indukált plasztikus válaszok barna varangy (Bufo bufo) ebihalak kémiai védekezésében és viselkedésében

Kvaszingerné Prantner Csilla informatikai tudományok A hagyományos és elektronikus tanulási környezet kombinált alkalmazásainak vizsgálata - Oktatói portálok
Lakatos Dóra fizikai tudományok Collective features in the control of cell behavior
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Lakatos Péter nyelvtudományok A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskolai hátrányok okai és megoldási lehetőségei
Langó Tamás biológiai tudományok Humán transzmembrán proteom topológiájának meghatározása kombinált kísérleti és elméleti módszerekkel
Lantos Edit filozófiai tudományok Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945-1970
Lencsés Gyula szociológiai tudományok Dudar angol szemmel. A londoni Institute of Sociology 1937-es falukutatása
Liptai Nóra földtudományok Geochemical and physical properties and evolution of the lithospheric mantle beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field 

(Northern Pannonian Basin, Central Europe)Ludmann Ágnes irodalom- és kultúratudományok La narrativa emiliana allo specchio della letteratura italiana contemporanea

Magyar Márton neveléstudományok Animáció a turizmusban - szerepe és helyzete a magyar tercier oktatában és a szolgáltatáspiacon
Maróti Boglárka kémiai tudományok Non-desctructive analysis of metals and alloys using prompt gamma activation analyis and complementary methods
Marton Eszter neveléstudományok A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában

Márton Gábor informatikai tudományok Tools and Language Elements for Testing, Encapsulation and Controlling Abstraction in Large Scale C++ Projects
Melkovics Tamás történelemtudományok A főrendi liberális ellenzék (1825-1848)

Merva Szabina történelemtudományok "... circa Danubium..." a késő avar kortól a kora Árpád-korig. 8-11. századi települések a Kisalföld középső részén és a 
DunakanyarbanMészáros Ágnes filozófiai tudományok Adalékok a 19. századi magyar festészet orientalista vonatkozásaihoz

Mészáros Flóra filozófiai tudományok Hungarian Artists in Abstraction-Création
Mikó Zsanett biológiai tudományok Egy glifozátalapú gyomirtó ökotoxikológiai hatásai kétéltűlárvákra és ragadozóikra
Misley Helga Erika neveléstudományok Marketing a felsőoktatásban. Felsőoktatási intézmények kommunikációjának vizsgálata a felvételizők elvárásainak 

függvényében. Mohay Zsuzsanna nyelvtudományok Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Molnár Cecília Sarolta nyelvtudományok Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Molnár Ferenc történelemtudományok A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története 1848-1849-ben 
Molnár Kata földtudományok Eruption chronology of the Ciomadul volcanic complex based on zircon (U-Th)/He geochronology

Mona Tamás környezettudományok Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata
Morvai Tünde neveléstudományok A szlovákiai pedagógusképzés hasznosulása 

Muth-Fazekas Ágnes neveléstudományok Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai
Nagy Alíz szociológiai tudományok Illebárilis állampolgárság - A magyarországi politikai közösség kiterjesztésének hatása az erdélyi magyar szervezetek 

érdekérvényesítésére Nagy Dániel irodalom- és kultúratudományok Richard Wagner hatása a 20. századi irodalomra. Esztétikai és poétikai dimenziók
Nagy Gábor történelemtudományok A magyar sajtópolitika a koalíciós időszakban (1944-1949)
Nagy József történelemtudományok A Székely Határvédelmi Erők története a visszaemlékezések tükrében (1940-1944)

Nagy Melinda fizikai tudományok A naptevékenység ciklusközi változásainak elméleti és empirikus vizsgálata
Nagy Szabolcs Balázs történelemtudományok Udvarházak és nemesi rezidenciák a 15. századi Magyar Királyságban. Várpalota, Újlak és Kisnána vára az építészeti 

reprezentáció fényébenNagy Zsófia Anna szociológiai tudományok "Sorry About our Prime Minister" - Social Movement Responses to Governmental Anti-Refugee Discourse in Hungary 
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Nagy-Varga Zsolt nyelvtudományok Kommunikációfejlesztés középiskolás diákok körében. Definícióalkotási stratégiák

Németh Szandra történelemtudományok A második otthonok expanziója. Magánüdülők Magyarországon az 1960-as - 1980-as években
Németh Zoltánné Lőrincz Zsuzsanna szociológiai tudományok „Alapvetően nem változott semmi” Egész napos iskola vagy egész nap az iskolában?
Nyirádi Blanka Kinga nyelvtudományok A kínai tragédia születése: a nemi szerepek tragikus ütközése Cao Yu Zivatar jában
Olm Carsten kémiai tudományok Development of optimized kinetic mechanisms for methanol and ethanol combustion
Orosz Krisztina történelemtudományok Lakáskultúra és a mindennapi élet színterei a késő középkori udvarokban
Othman Abdullah Bakr történelemtudományok The Middle and Neo-Assyrian Pottery in Iraqi Kurdistan
Pajor Emese pszichológiai tudományok Olvasási zavar kognitív háttértényezői súlyos fokban látássérült gyermekek Braille olvasásában
Pál Ilona földtudományok A holocén gyors klímaváltozásaira adott vegetációválaszok vizsgálata a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében
Pál Zoltán Miklós történelemtudományok Politikai döntéselőkészítés és valóságismeret a Kádár-korban. Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete (1966-1989)
Pál Zsombor Szabolcs történelemtudományok A portugál politikai élet magyarországi recepciója a XX. században. A század elejétől a második világháború végéig
Pálfy Gyula kémiai tudományok A tumormetasztázisban szerepet játszó néhány fehérje vizsgálata NMR spektroszkópiával
Palla Mária irodalom- és kultúratudományok Representations of Transcultural Communities in Postcolonial Literature: Problematizing Identity in South Asian Diasporic 

Writing in Britain and Canada in the 1980s and the 1990sPálvölgyi Krisztián neveléstudományok A magyarországi Bologna-implementációs folyamat elemzése Az intézményi szintű folyamatok jellemzőinek vizsgálata
Pataki Viktor irodalom- és kultúratudományok Az emlékezet reprezentációja és retorikája Oravecz Imre műveiben
Pesti Csilla neveléstudományok The evolution of teacher education programs in different countries with a special focus on the role of practicum in developing 

teacher competencesPethő Bálint kémiai tudományok Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Pintér Balázs informatikai tudományok Word meaning for open domain dialogue systems
Pintér Dániel Gergő filozófiai tudományok A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet és a Kommunikációs Keretezés Elmélet kapcsolódási pontjainak feltárása a 2016-

os budapesti robbantás médiaelemzése soránPogátsnik Monika neveléstudományok Műszaki képzésben tanuló fiatalok pályaérdeklődésének, pályaattitűdjének alakulása és a pályaorientáció szerepe

Polgár Balázs Dávid történelemtudományok Oszmán-török kori csataterek régészeti kutatása Magyarországon
Puklus Márta nyelvtudományok A bírósági tolmácsolás nyelvi és nyelven kívüli tényezői, a bírói elvárások és a tolmács szerepe
Rátkai László fizikai tudományok Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites
Rohonyi Borbála nyelvtudományok A szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás vizsgálata angol-magyar nyelvi irányban
Rózsa Márton történelemtudományok Byzantine Second-Tier Élite in the "Long" Twelfth Century
Sági Tamás földtudományok A Persányi-hegység, a Selmeci- és a Nógrád-Gömöri vulkáni terület alkáli bazaltjainak petrogenezise

Sándor Anikó neveléstudományok Magas támogatási szükséglettel élő személyek önrendelkezési lehetőségei
Sárvári Erzsébet Tünde nyelvtudományok Entwicklung der primären Fertigkeiten im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache im Primarbereich. 

Standardisierungsversuch für die Stufe A1
Savisko Natalia irodalom- és kultúratudományok A különböző művészeti ágak kapcsolatrendszere Kazimir Malevics elméleti írásaiban és alkotásaiban
Simkó Krisztián történelemtudományok Die Steine und ihre Aitiologie in dem Epos von Ninurta. Eine philologische Untersuchung mit Fallstudien zu dem 

Steinkapitel des sumerischen Epos LugaleSógor Dániel történelemtudományok The role of the media in the current Syrian crisis. Military and foreign policy implications of the modern mass media
Sólyom Márk történelemtudományok Epitome de Caesaribus - Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka
Somfalvi-Tóth Katalin földtudományok A nagyfeszültségű felsővezeték hálózatot érő veszélyes tapadó hó felhalmozódások vizsgálata, modellezése és integrálása az 

előrejelzői gyakorlatba



 2019-ben doktori fokozatot elnyertek

Név Tudományág Értekezés címe
Soós Eszter Petronella politikatudományok A XXI. századi gaulle-izmus a kortárs politikatudomány fogalmai tükrében
Söveges Bianka kémiai tudományok Fehérjék fluorogén jelölése aminosav-specifikus kémiai hírvivőkkel
Stráner Pál biológiai tudományok Rekombináns párválasztási technikák: T2DM és SRNS betegségekben szerepet játszó fehérjék és peptidek előállítása és 

biofizikai vizsgálataSturm Ádám biológiai tudományok A mobilis genetikai elemek szerepe az öregedési folyamat szabályozásában
Susánszky Pál szociológiai tudományok A politikai részvétel egyenlőtlenségei Európában
Svantnerné Sebestyén Gabriella matematika- és számítástudományok Populációdinamikai modellek és matematikai vizsgálatuk
Symeonidis Vasileios neveléstudományok Europeanisation in Teacher Education Comparative case studies of teacher education policies and practices in Austria, Greece 

and Hungary
Szabados Kristóf informatikai tudományok Quality Aspects of TTCN-3 Based Test Systems

Szabó Attila biológiai tudományok Szikes tavak planktonikus baktériumközösségeinek összehasonlító genomikai elemzése a környezeti változók tükrében
Szabó Edina pszichológiai tudományok A rideg-érzéketlen (CU) vonások összefüggései az érzelmi feldolgozással
Szabó Eszter kémiai tudományok Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában
Szabó Judit Alexandra földtudományok A domborzat és a művelés hatása a szántóterületek talajveszteségének aggregátum- és szemcseméret-eloszlására
Szabó Panna Ildikó nyelvtudományok Nyelvföldrajzi vizsgálatok a magyar nyelvterület nyugati felén a dialektológiai atlaszok alapján
Szakmány Csaba fizikai tudományok Tantárgyközi kapcsolatok a fizika és a kémia középiskolai tanításában
Szalkai Balázs informatikai tudományok Algorithmic Problems in Bioinformatics
Szalontai Ádám nyelvtudományok The syntax and prosody of the post-verbal domain in Hungarian
Szántó-Várnagy Ádám fizikai tudományok Predicting centers of evolving knowledge networks
Szász Eszter biológiai tudományok The adaptive value of sex ration adjusment
Száz Dénes fizikai tudományok Significance of light polarization in solar panels, Ephoron virgo mayflies and Viking navigation
Szegedi Mónika filozófiai tudományok Vaszubandhu Abhidharma-kósá ja: ontológia és kozmológia
Szegedi Zoltán nyelvtudományok Kriminalisztikai szövegnyelvészet
Szeniczey Tamás biológiai tudományok A Kelet-Dunántúl avar kori népességváltozásainak történeti embertani vizsgálata
Szilágyi Kata történelemtudományok A késő neolitikus lengyeli kultúra délkelet-dunántúli csoportjának pattintott kőeszközkészítő tevékenysége
Szirányi Barbara Mária biológiai tudományok Energetikai célokra használt termálvizek befogadására szolgáló tározótavak mikrobiális diverzitása
Szitár Katalin biológiai tudományok A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken
Szlávi Anna nyelvtudományok The Counstruction of Gender in Hungarian Discourses
Szőnyi Éva történelemtudományok A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának és Archívumának története
Tarafás Imre történelemtudományok Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Tarbay János Gábor történelemtudományok A gyermelyi típusú kincsek és koruk
Torma Anita filozófiai tudományok A tudattalan problémája a husserli fenomenológiában
Tóth Ádám Zoltán földtudományok A Balaton-felvidék felszínalatti vizeinek hidraulikai kapcsolata a Bakonnyal és a Balatonnal
Tóth Balázs Zoltán filozófiai tudományok A direktoriális mód és a megrendezett fotográfia elméleti jelentősége a fotóművészetben
Tóth Ibolya nyelvtudományok Az epigráfiai hagyomány kezdetei Indiában, különös tekintettel a görög-indiai kulturális érintkezésekre a hellenisztikus kor 

évszázadaibanTóth Melinda informatikai tudományok Adat és kiértékelési függőségi elemzés funkcionális nyelvekre - Erlang programok statikus elemzése
Tóth Tamás neveléstudományok Crossing the Threshold in the Margins. From the Critiques of Ideology Towards Emancipatory Pedagogical Praxis
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Tóth Zsuzsanna kémiai tudományok Calculating lower bound via perturbation theory methods
Tóth-Király István pszichológiai tudományok A szenvedély időbeli dinamikája
Tóthné Juhász Tünde fizikai tudományok Számítógéppel segített kísérletek a középiskolában
Török Ágnes földtudományok The anatomy of a pleistocene travertine complex. Sedimentological, diagenetic and reservoir studies on the Süttő travertine 

system (Gerecse Hills, Hungary)Török Csaba fizikai tudományok Investigating possible solutions of the sign problem
Trásy Balázs környezettudományok Geostatical analysis of the effects of the river-diversion induced riverbed- and general environmental changes on the behaviour 

of shallow groundwater in the Szigetköz inner delta of the River Danube (Hungary)Tüzes Dániel Gábor fizikai tudományok Stochastic properties of dislocation motion and rearrangement
Vakula Tímea nyelvtudományok A beszédprodukció és beszédpercepció fejlődése 5-7 éves korban
Valkó Éva matematika- és számítástudományok Reakciókinetikai modellek bizonytalanságanalízise
Varga Erzsébet kémiai tudományok Ciklodextrin-származékok alkalmazása elektroforetikus elválasztásokra. Szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata
Varga Karolina biológiai tudományok Plazmamembrán CA2+ ATPázok expressziójának és funkciójának vizsgálata emlőtumorban
Varga László matematika- és számítástudományok Bootstrap methods and their applications
Vásári Melinda irodalom- és kultúratudományok A „hangzó tér” – Érzéki és jelenlét-hatások, hangulat és látencia a XX-XXI. századi magyar prózában
Verebélyiné Dósa Melinda fizikai tudományok Hosszútávú visszatérő jelenségek a helioszféra mágneses terében
Véry Dalma Luca irodalom- és kultúratudományok The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses
Vesztergom Janina irodalom- és kultúratudományok „Great Unrest”: Narratives of Responsibility in Julian Barne’s Fiction
Vida Ádám fizikai tudományok Preparation and investigation of multiphase high entropy alloys
Vikár Anna kémiai tudományok A CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók redukált-dimenziós modelljeinek vizsgálata kváziklasszikus trajektória módszerrel
Virág Magdolna földtudományok Hipogén és epigén karsztos folyamatok és hatásuk a budai rózsadombi barlangok fejlődéstörténetében - a Szemlőhegyi- és a 

Molnár János-barlang példájánVolosin Márta pszichológiai tudományok Electrophysiological correlates of the attention-distraction balance
Vörös Péter informatikai tudományok Újgenerációs adat- és hálózatbiztonsági módszerek
Vörös Tamás kémiai tudományok Matrix-isolation study of pseudohalogens and their derivatives
Yunga Godoy Deisi Cecibel neveléstudományok Educating the reflective professional in teacher education: professional learning in teaching and in other professions. 
Zelei Tamás szociológiai tudományok A ritka betegségek kezelésében használt egészségügyi technológiák értékelése
Zichler Csilla nyelvtudományok Metaforische conceptualisatie van emoties in Nederlandse vaste verbindingen
Zölei Anikó biológiai tudományok Factors contributing to the acceptance/rejection of parasitic eggs in the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus
Zsila Ágnes pszichológiai tudományok Psychological vulnerability and protective factors of cyberbullying victimization and perpetration
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Külföldön szerzett tudományos fokozat – doktori (PhD) fokozatként történő – honosítása

Antal Zoltán kémiai tudományok
Bagyinszky Éva biológiai tudományok
Balogh Brigitta Zsuzsánna filozófiai tudományok
Balogh Péter földtudományok
Barát Viktor kémiai tudományok
Bátori Anna filozófiai tudományok
Beták Norbert neveléstudományok
Bethlenfalvy Ádám Bence neveléstudományok
Carrera Dániel Árpád biológiai tudományok
Dósa Katalin neveléstudományok
Dr. Chandresh Kumar Maurya informatikai tudományok
Faragó Borbála irodalomtudományok
Garai-Takács Zsófia Katalin neveléstudományok
Kéri Annamária Gabriella környezettudományok
Király Zsuzsánna Margit nyelvtudományok
Koczka Krisztina biológiai tudományok
Kunstár Aliz biológiai tudományok
Mártonffy Balázs politikatudományok
Pálosfalvi Tamás történelemtudományok
Szórádi Tamás biológiai tudományok
Szüts Dávid Zoltán biológiai tudományok
Takács Marcell Péter fizikai tudományok
Tóth Angelika neveléstudományok
Vécsei Miklós László fizikai tudományok


