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Név Tudományág Értekezés címe
Alföldy Gábor filozófiai tudományok Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja
Árvai Mátyás földtudományokban Holtfaanyag évgyűrűvizsgálatával nyert információk környezettörténeti szempontú értelmezése egy hegyvidéki és egy alluviális 

lelőhely példáján
Aszalós Júlia Margit biológiai tudományok Az Ojos del Salado vulkán környéki magashegyi vizes élőhelyek extremofil baktériumközösségei
Asztalos Andrea neveléstudományok Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az 

értékeléssel kapcsolatban
Babarczy Balázs szociológiai tudományok DRG-alapú kórházfinanszírozás Magyarországon: célok és megvalósulások a rendszerváltás óta eltelt időszakban
Baksa Ivett biológiai tudományok Abiotikus válaszokban szerepet játszó kisRNS-ek azonosítása növényekben újgenerációs szekvenálással
Bali Krisztina kémiai tudományok Nemegyensúlyi polielektrolit/tenzid asszociáció és alkalmazása hibrid arany nanorészecskék előállítására
Balogh Dorka nyelvtudományok Műfajtudatosság a jogi szakfordításban és szakfordítóképzésben
Bárányos Bernadett Mária állam- és jogtudományok A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén
Baráth Dániel Béla informatikai tudományokban Affine Correspondences and their Applications for Model Estimation
Beizsley Daniel James állam- és jogtudományokban State-corporate crime reconsidered: A criminological case study of European Investment Bank lending in the EU
Beltran Torres Silvana környezettudományokban Environmental factors influencing the spatial distribution of geogenic radon sources (uranium, radium) in a granitic area
Bencédi Gyula fizikai tudományok Study of charged pion, kaon, and (anti) proton production at high transverse momenta in pp and p-Pb collisions with the 

ALICE experiment at the CERN LHC
Benedek Veronika biológiai tudományok Klonális növekedési stratégiák térbeli modellezése: A növekedést korlátozó tényezők
Bereczky Tamás szociológiai tudományok Patient Advocacy - With a Feeling: Patient citizenship - The description of an affective model of patient advocacy
Bernát Péter informatikai tudományok A bevezető programozástanítás stratégiái
Beták Patrícia irodalom- és kultúratudományokban Du silence à la création dans l'œuvre d'Albert Camus - une écriture de la résilience
Bircher Julianna Eszter pszichológiai tudományokban Egy túlélő génvariáns szerepe a testtömegindex, a végrehajtó funkciók és a versengés egyéni különbségeiben
Blay Adrienn Katalin történelemtudományok Die Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken und dem Mediterraneum von der II. Hälfte des 6. bis zum 8. Jahrhundert n. 

Chr.
Blázsik Zoltán matematika- és számítástudományok Graphs and finite geometries
Bodovics Éva Judit történelemtudományok Az 1878. évi augusztusi miskolci árvíz társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásai
Bogdán Melinda történelemtudományok Photographia Sacra. Bencés szerzetesek fotográfiai hagyatékai (1850-1980)
Bognár Gergő informatikai tudományok Orvosi jel- és képfeldolgozás transzformációs módszerekkel
Bokor Julianna nyelvtudományok A magyarországi siket gyermekek oktatásának kérdései. A nyelvi teljesítmény értékelése bimodális kétnyelvűségben
Bolgovics Ágnes környezettudományok Magyarországi állóvíztípusok biológiai validációja bentonikus kovaalgák alapján
Borsfay Krisztina pszichológiai tudományok Magyarországon élő kínai és magyar gyermekek jövőképe - értékek társas kontextus és megküzdés
Braun András politikatudományokban Europeanisation and Democratisation of the Western Balkans, in the Light of the EU Enlargement Process The case of Serbia, 

North Macedonia and Bosnia and Herzegovina.
Csáki Tamás József filozófiai tudományok Lajta Béla funerális építészete
Cseh Dániel történelemtudományok The exclusion and incarceration of Japanese Americans, 1942-1945: civil liberty and national security in the United States
Csikiné Kolláth Ágnes történelemtudományokban A kora újkori kerámia tipológiai és kronológiai kérdései Budán
Csirik Mihály András matematika- és számítástudományokban Existence methods in nonlinear partial differential equations
Csonki Árpád irodalom- és kultúratudományok Hagyományőrzés és hagyományteremtés a XVIII. század végének és a XIX. század elejének hősi epikájában
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Csuka Botond filozófiai tudományok The Teleology of the Aesthetic in the British Enlightenment
Danyi Gábor Lóránd irodalom- és kultúratudományokban Az írógép és az utazótáska. Szamizdat irodalom a kádárizmus alatt (1956-1986)
Deák Róbert kémiai tudományok Characterization and modification of cell membrane derived vesicles
Dékány Krisztina földtudományok A geoinformatika szerepe a magyar alsó- és középfokú oktatásban
Dembo Judith Chinakusoki Salupeto 
Pena

környezettudományok Natural radioactivity in angolan adobe houses and building materials

Dima Bálint biológiai tudományok A taxonómiában használt morfológiai bélyegek értékelése molekuláris filogenetikai eredmények segítségével a 
pókhálósgombák nemzetségénél

Dorj Lkhagvasuren nyelvtudományok History and Contemporary Situation of Oirat Buddhist Monasteries in Western Mongolia
dr. Fekete Sára állam- és jogtudományok Posted Workers’ Rights in the EU Labour Market – Towards a Unified European Labour Law? (magyar cím: A kiküldött 

munkavállalók jogai az EU munkaerőpiacon – úton az egységes EU munkajog felé?)
Dr. Jeneyné Varga Ágnes földtudományok Perifériák függőségi viszonyainak változó gazdasági tényezői Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
dr. Kiss Valéria állam- és jogtudományokban Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése Magyarországon, különös tekintettel az árukhoz és szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésre
dr. Kováts Surd Ferenc állam- és jogtudományokban Kötelezettségvállaláson alapuló döntések az európai uniós és magyar versenyjogban
dr. Kozák Henriett állam- és jogtudományokban A gyermek jogellenes elvitelének polgári jogi és nemzetközi magánjogi vonatkozásai az ítélkezési gyakorlat tükrében
dr. Rácz Réka állam- és jogtudományok A munkajogi fegyelmi felelősség kérdései – kodifikációs válaszokkal
dr. Rigó Balázs állam- és jogtudományok Sir Robert Filmer és a patriarchális államelmélet. Érzelmek, család és a hatalom legitimációja a kora újkorban
dr. Sebestyén Andrea állam- és jogtudományok A bírói döntéshozatal kritikai elemzésének lehetőségei feminista jogászi perspektívából. ’Nőkkel szembeni erőszak’ 

napjainkban Magyarországon
Dr. Simon Dávid szociológiai tudományokban A válaszadó-vezérelt mintavétel - kísérlet egy módszer társadalomtudományi szemléletű bemutatására
dr. Siró Kinga Viktória állam- és jogtudományok A magyar felsőoktatási jog története
dr. Sümegi Zsuzsa állam- és jogtudományokban A posztmodern társadalom konfliktusai és a resztoratív igazságszolgáltatás. A büntetőjogi mediáció gyakorlata 

Magyarországon
dr. Szatmári Judit Anna történelemtudományokban Párizsi sikk - Pesti siker. A párizsi divatinformációk és az haute couture rendszer magyar recepciója a 19. század közepétől a 

20. század közepéig - különös tekintettel az 1918-1939 közötti időszakra
Dr. Tasnádi Attila matematika- és számítástudományok The mathematical analysis of voting and districting rules
dr. Várhomoki-Molnár Márta Katalin állam- és jogtudományok A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában

dr. Völcsey Balázs István állam- és jogtudományok Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján
Dülk Metta biológiai tudományokban A Tks4 állványfehérje funkcionális vizsgálata
Eichhardt Iván informatikai tudományok Affine Correspondences and Challanges in Multi-Sensor Systems
Elabadsa Mohammed környezettudományok Removal of selected pharmaceuticals from aqueous matrices with activated carbon
Fábián Gábor informatikai tudományok Numerikus és szimbolikus számítások
Fábián Laura Klára történelemtudományokban Salamon - az uralkodói erények mintaképe a 13-14. században Nyugaton és Közép-Európában 
Faludi Andrea nyelvtudományok A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában
Fan Zhijian fizikai tudományok Microstructure of nuclear structural materials, Zr and V-5Cr-5Ti, determined by X-ray line profile analysis
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Farkas Zsolt biológiai tudományok A nukleozid-difoszfát kináz NDK-1/NME1 szerepe a membránátrendezési folyamatokban: hatása a sejtmigrációra és a 

fagocitózisra
File Domonkos pszichológiai tudományokban Investigating the underlying mechanisms of visual mismatch negativity
Forrás-Biró Aletta Ágnes neveléstudományokban Tanulásmódszertan és tanulástámogatás a közoktatásban
Földesi Renáta neveléstudományok Pető András életpályája: A konduktív pedagógiához vezető út 1911-1967
Földesné Dudás Erika kémiai tudományok NMR studies of folded and disordered proteins and bicelle systems
Frankó Luca pszichológiai tudományok Az új generációs irodák környezetpszichológiai vonatkozásai
Friesz-Kovács Kamilla szociológiai tudományok Élő történelem - Az Orion Vállalatának és dolgozóinak útja társadalmi rendszereken át
Gaál-Horváth Krisztina nyelvtudományok Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben
Gábor Anna biológiai tudományok Neural mechanisms of social stimulus processing in dogs
Gajdics Marcell fizikai tudományok Hidrogéntárolás nagyképlékeny deformációval előállított nanokristályos Mg-alapú ötvözetekben és kompozitokban
Gál Blanka Alexandra környezettudományok Vonalas létesítmények és egyéb antropogén zavarások hatása a vízi ökoszisztémára, különös tekintettel az ott élő 

makroszkopikus vízi gerinctelenekre
Gao Maomao nyelvtudományok The culturally biased discourse of Chinese residents in Hungary
Gátas-Aubelj Katalin Andrea neveléstudományok Diszlexiás hallgatók helyzete a magyar felsőoktatásban
Gátfalvi-Delbó Gabriella történelemtudományok Brigetio településrendszerének kerámiaművessége
Goda Mónika Melinda filozófiai tudományok Báb / játék / művészet – A báb-lét alakzatai
Goldschmidtné Gőz Viktória kémiai tudományok Új β-cukoraminosavak előállítása és beépítése foldamerekbe
Gombkötőné Kemény Krisztina nyelvtudományokban Aspekte der Medialität und Konzeptionalität im DaF-Unterricht und im Deutsch als Nationalitätenunterricht in Ungarn
Gombor Tamás fizikai tudományok Integrable boundary sigma models
Göndöcs Júlia földtudományok A regionális éghajlatváltozás hatásainak megjelenése városi környezetben – budapesti városi hősziget vizsgálata
Guo Xinhua nyelvtudományok An Empirical Study on Individual Differences of Chinese Students at Hungarian Universities: English Learning Motivation, 

Strategies and Autonomy in a StudyAbroad Context
Haffner Orsolya pszichológiai tudományok Az állásinterjú új modellje: Pályázók stressz szintjének személyiségjegy alapján történő vizsgálata
Haindrich Helga Anna nyelvtudományokban Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken
Hama Karim Barzan Hadi neveléstudományokban Exploring the possibilities of improving the situation of ICT in teaching EFL: the case of public universities in Iraqi 

Kurdistan
Hangya Dóra neveléstudományok Egyenlő partner szeretnék lenni! Fogyatékossággal élő felnőttek iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez való egyenlő esélyű 

hozzáférésének komplex vizsgálata
Hantó Réka nyelvtudományok Vak felnőttek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatai
Hlavacska András irodalom- és kultúratudományokban Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben
Holecz Margit nyelvtudományokban Vizuális fonológia bimodális kétnyelvűségben - Nyelvi gyakorlatok, változatosság, és az oktatásban való alkalmazás 

lehetőségei
Honti György neveléstudományokban Beavató színház
Horváth Markó matematika- és számítástudományok Integer programming approaches for solving routing and scheduling problems
Horváth Zsuzsanna neveléstudományokban Sajátos nevelési igényű fiatalokból álló csoportok komplex vizsgálata mozgás- és táncterápiás folyamatok tükrében
Horváth-Bálint Petra irodalom- és kultúratudományokban Mindennapi élet Heves és Külső-Szolnok vármegyében (1750-1850)
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Hubai László szociológiai tudományok Beágyazott dilemma - a munkaerőpiaci integrációt segítő társadalmi vállalkozások működése Magyarországon
Illés Gábor István politikatudományokban Cselekvési problémák a politikai realizmusban
Ilyefalvi Emese irodalom- és kultúratudományok Léptékváltás a folklorisztikában. A számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései a digitális magyar 

ráolvasás-adatbázis példáján keresztül
Iotchev Ivaylo Borislavov biológiai tudományok The dog as a model-animal in comparative sleep spindle research
Jármi Viktória történelemtudományok A római nemzetségek emlékezete
Jász Borbála filozófiai tudományok Ligeti Pál művészetfilozófiája és építészetelmélete
Kállai Péter szociológiai tudományok Parlamenti képviselet és kulturális jogok - Nemzetiségi (külön)jogok Kelet- és Kelet-Közép Európában
Kántor Árpád pszichológiai tudományok A külső és lelki otthontalanság együttes kutatása
Kapoor Garima fizikai tudományokban Microstructure and Mechanical Behavior of Ultrafine-grained Ni-Mo Alloys Processed by Top-Down and Bottom-Up Methods

Kardos Attila kémiai tudományok Hierarchikus lágy nano- és mikrogél részecskék előállítása és vizsgálata
Kárpáti Judit pszichológiai tudományokban Tér-idői folyamatok az emlékezetben
Kása Ilona földtudományok Egy kisvízgyűjtő nitrátterhelésének értékelése modellmódszerrel a területhasználat és az éghajlatváltozás függvényében
Kecse-Nagy Csilla biológiai tudományok Immunglobulinok sejtes effektor funkcióin alapuló szerológiai vizsgálatok és azok alkalmazási területei
Kelemenné Széll Zsuzsanna nyelvtudományokban Szövegértési képességek vizsgálata 15-16 éves szakiskolai tanulók körében
Kereki Judit neveléstudományok A kora gyermekkori intervenciós rendszer és fejlesztési lehetőségei
Keresztes-Takács Orsolya pszichológiai tudományok Az örökbefogadó családok szociálpszichológiai és interkulturális aspektusai
Keszei Barbara pszichológiai tudományok A környezeti preferencia és a térszintaxis kapcsolatának vizsgálata
Király Ágnes történelemtudományok Településen belül előkerült emberi maradványok a késő bronzkori – kora vaskori (Reinecke BD–HB3) Északkelet-

Magyarországon
Kiss Ádám Ferenc biológiai tudományok Genotipus alapján történő CYP2C19 és CYP2D6 fenotípus becslés és klinikai alkalmazhatósága
Kóbori József fizikai tudományok A gamma-kitörések csoportjainak statisztikus vizsgálata
Kocsel Natália pszichológiai tudományokban A perszevaratív kogníciók pszichológiai és biológiai korrelátumai
Kojouharova Petia Steftcheva pszichológiai tudományokban The numerical distance and size effects in symbolic numerical cognition
Kókai Zsófia környezettudományok Radiation protection calculations related to the decomissioning of the European Spallation Source
Korányi Márton Lóránt filozófiai tudományok Tudomány, vallás és politika Francis Bacon filozófiájában
Korbai Hajnal pszichológiai tudományok Testtudati technikák különböző alkalmazott területeken - A terapeuták testi tudatosságának, kapcsolati kompetenciáinak és a 

terápiás hatékonyságnak az összefüggései
Korsós Marianna Brigitta fizikai tudományok Developing a novel flare prediction method based on Debrecen sunspot data catalogue
Kovács Zsuzsanna pszichológiai tudományok A megküzdés szerepe a börtönadaptációban
Kovalik-Deák Szilvia nyelvtudományok Fordítóhallgatók C nyelvi szókincsének asszociatív kapcsolatai a fordítói döntések hátterében
Kröpfl Krisztina Judit kémiai tudományok Biofilmek által tárolt kémiai és biológiai információk
Kulcsár Beáta történelemtudományokban Egy nagyváradi vállalkozó család (Weiszlovits) tevékenysége és megítélése (1858-1944)
Kunt Zsuzsanna neveléstudományok Kapcsolódások — személyi segítés és együtműködés a fogyatékosságtudomány és a kulturális antropológia találkozásainak 

tükrében
Laczkó-Dobos Emese földtudományok Diagenesis of Pannonian lacustrine deposits in the Makó Trough, SE Hungary
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Lantos Brigitta biológiai tudományok A kloroplasztiszok vasfelvételi mechanizmusának vizsgálata
Lantos Nóra Anna pszichológiai tudományok Fighting against injustice: Motivations of ally collective action
László Laura Csengelle filozófiai tudományok Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma 
Lechner Ilona nyelvtudományok Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben
Lénárt Zoltán neveléstudományokban Spasztikus cerebrális paretikus tanulók felső végtagi mozgásainak fejlődése egy tanév alatt: Vizsgálati lehetőségek pedagógiai 

színtéren és egyes mérhető változások
Lencsés Ákos irodalom- és kultúratudományokban A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás módszerei és lehetőségei  a kezdetektől napjainkig Magyarországon
Lendvai Lilla pszichológiai tudományok A látássérült személyekkel kapcsolatos többségi attitűdök és azok percepciója
Lengyel Attila kémiai tudományokban Arany-, ón- és vas-mikrokörnyezetek jellemzése nanokompozitokban Mössbauer-spektroszkópia segítségével
Lo Bello Maya Jean irodalom- és kultúratudományok Fenyő Miksa kritikusi és szerkesztői munkássága a Nyugatban (1908-1925)
Loványi Eszter neveléstudományok A segítőkutyák szerepe a társadalmi integrációban – egy emancipatív kutatás eredményei
Lukácsi Szilvia Zsófia biológiai tudományokban The differential role of CR3 (CD11b/CD18) and CR4 (CD11c/CD18) complement receptors in human phagocytes
Mácsik-Valent Bernadett biológiai tudományok Az emberi B-sejtek  BCR-indukált aktivációját gátló 1-es típusú komplementreceptor (CR1, CD35) hatása a TLR7 és a TLR9 

mediált funkciókra
Mann Jolán irodalom- és kultúratudományok Miroslav Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában
Manxhuka Afrodita Meritta neveléstudományok A populáris regiszter szerepe és lehetőségei az irodalmi nevelésben
Máriási Dóra pszichológiai tudományok A magyar pszichológia emlékezete az 1950-es, 60-as években
Márki Gabriella pszichológiai tudományok Az endometriózis egészségpszichológiai aspektusai
Maróthy Szilvia irodalom- és kultúratudományokban Szerzői verskötetek a 17. századi magyar költészetben
Martinek László matematika- és számítástudományok Experience rating and stochastic reserving in general insurance
Mentes Anikó biológiai tudományok Bomló növényi anyagok dominálta sekély tavak összehasonlító mikrobiológiai elemzése
Mesterházy Mária neveléstudományok Érzelmi elemek Waldorf-tanárok identitásának alakulásában
Mészáros Ádám kémiai tudományok Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása
Mészáros László fizikai tudományok Instrumentation developments in the aspects of time-domain all-sky surveying autonomous telescopes
Mikesy Gábor nyelvtudományok Földrajzi nevek a térképeken 
Morauszki András szociológiai tudományok Kisebbségi szervezetrendszerek strukturális és működési sajátosságai Közép-Európában
Moys Zoltánné történelemtudományokban A kolozsvári régészeti iskola a "visszatért Észak-Erdély" (1940-1944) alatti időszakában. László Gyula kolozsvári évtizede
Nagy Adrienn kémiai tudományok C-3 epimer cukoraminsavak és új típusú foldamereik szintézise, szerkezetvizsgálata
Nagy Andrea neveléstudományok Középfokú katonai nevelés Magyarországon a kiegyezéstől 1945-ig — a fegyelmező hatalom és a totális intézmény 

jellemzőinek vizsgálata
Nagy Anett pszichológiai tudományok A koraszülöttek végrehajtó működésének vizsgálata 9-10 éves korban, a születési súly és a perinatális szövődmények tükrében

Nagy Beáta irodalom- és kultúratudományok A hangulat poétikája a 19-20. század fordulójának magyar kisregényeiben
Nagy Beáta Magda pszichológiai tudományok A művi abortusz pszichoszociális kihívásai
Nagy Eszter irodalom- és kultúratudományok La réception des Visiones Georgii . Lectures de la légende du Purgatoire de Saint Patrick à la fin du Moyen Âge



 2020-ban doktori fokozatot elnyertek

Név Tudományág Értekezés címe
Nemes-Németh Nóra neveléstudományok Kontinuitás és diszkontinuitás egy iskolaváros társadalmi struktúrájában. Különös tekintettel a tanári professzió 

konstruálódására
Németh Alexandra földtudományok Glycymeris kagylóhéjak szklerokronológiai vizsgálata az Észak-Atlanti-óceán szubtrópusi zónájából
Németh Boldizsár informatikai tudományok Program abstraction and efficient execution
Németh Linda irodalom- és kultúratudományok Voient les bestes » La faune onirique de littérature française du XIe au XIVe siècle
Németh Márk biológiai tudományok Transzformációs és további molekuláris módszerek alkalmazása az Ampelomyces hiperparazita gombák biológiájának 

tanulmányozására
Novodárszki Gyula Tibor környezettudományok A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása
Oláh Dezső szociológiai tudományok Cigányok és egyházak Magyarországon. Cigányok a történelmi egyházak szemszögéből, empírikus kutatások a Váci 

Egyházmegyében
Orbán Anna irodalom- és kultúratudományokban Divéky József grafikus élete és munkássága, társadalmi és művészi kapcsolatai a XX. század első felében Arthur Roessler 

részére írt levelei tükrében
Orosz Andrea irodalom- és kultúratudományok Kováts József: az életrajz és az életmű feltérképezése
Orosz Gergely nyelvtudományokban Buddhista váltság szertartások (mdos glud Mongóliában)
Osztás Anett történelemtudományokban Alsónyék-Bátaszék településtörténete, épületeinek komplex elemzése a lengyeli kultúra összefüggésében
Palágyi László nyelvtudományok A magyar főnév kognitív morfológiai modellje
Panka Erzsébet nyelvtudományok Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen. Tutkimuskohteena unkarin- ja saksankielisten suomenoppijoiden 

sijanvalinnat kielenoppimisen eri vaiheissa
Pap Andrea nyelvtudományok Az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszok pragmatikai aspektusainak vizsgálata
Pásztor Enikő Judit neveléstudományokban A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a 

soproni és Sopron környéki óvodákra
Patik Izabel biológiai tudományok Development of novel fluorescence-based assays for the investigation of human Organic anion transporting polypeptides, 

uptake transporters with emerging pharmacological relevance
Patkó Levente földtudományok Integrated study on the interaction between upper mantle and mafic melt evidenced by wehrlite xenoliths from the Nógrád-

Gömör Volcanic Field (Northern Pannonian Basin, Central Europe)
Pipek Orsolya Anna fizikai tudományok A személyre szabott gyógyászat nyomában. DNS minták tulajdonságainak vizsgálata új generációs szekvenálási adatok alapján

Pósfay Péter fizikai tudományok Térelméleti módszerek az asztrofizikában
Pusztai Zoltán informatikai tudományokban Accurate Sensor Calibration for Geometric Computer Vision
Ribi András történelemtudományokban A fehérvári johannita (keresztes) konvent története a késő középkorban (1390-1543)
Samu Levente történelemtudományok Die mediterranen Kontakte des Karpatenbeckens in der Frühund Mittelawarenzeit im Licht der Männerkleidung 

Gürtelschnallen und Gürtelgarnituren
Schiller Katalin történelemtudományokban A piacozási szokások gazdasági antropológiája a mai Mexikóban. Totonák női munka Papantlában
Schuster Sabine kémiai tudományok Synthesis of GnRH and somatostatin cytotoxic drug conjugates
Sik Dorottya Borbála szociológiai tudományokban Egy gyermekjóléti komplex program a Gyermekvédelmi törvény előfutáraként - A játszóház szerepe a családsegítéssel érintett 

hátrányos helyzetű gyermekek életútjában - 
Simon Bence történelemtudományokban Aquincum és Brigetio mezőgazdasági hátországának és a katonaság ellátásának lokális rendszere
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Slíz Judit fizikai tudományok A Föld-Hold rendszer L5 Lagrange-pontja körüli Kordylewski-porhold kaotikus dinamikája és képalkotó polarimetriája
Somogyi Krisztina pszichológiai tudományokban KÖZVETLEN ÉLMÉNY – KÖZVETLEN ÉPÍTÉSZET Az „építész nézet” kvalitatív vizsgálata saját élményű középiskolai 

környezetben
Sós Dóra Gabriella irodalom- és kultúratudományok A cyberpunk toposzai: A gépesített ember, a lelkesített gép és a hálózatra kötött társadalom



 2020-ban doktori fokozatot elnyertek

Név Tudományág Értekezés címe
Surányi Ráchel szociológiai tudományokban "When in Rome, do as the Romans do" - what makes Hungarian Jews stay in or leave Israel?
Susánszki Judit történelemtudományokban A Ps 1-18 mint koherens történet. Új lehetőségek a motívumhálózat modellálásában
Szabó Krisztina filozófiai tudományok Assessing the “Invisible” - Critical Discussion about the OECD/PISA Reading Literacy Surveys
Szabó-Turákné Póka Ágnes 
Bernadett

történelemtudományokban Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti 
szempontból

Szakács Dávid biológiai tudományokban A MASP-2 terápiás célú gátlása és a MASP-3 szerepének feltárása irányított fehérjeevolúcióval kifejlesztett inhibitorokkal
Szalai-Gindl János Márk informatikai tudományok Adatintenzív módszerek tudományos adatok kezelésére kozmológiai, térinformatikai és biológiai alkalmazásokkal
Száler Péter nyelvtudományokban On the road with Kalidasa. Countries, cities and sacred places
Szánthó Flóra Zita biológiai tudományok Érzelemfelismerés és érzelmi szinkronizáció vizsgálata kutyákon
Szegedi-Hallgató Emese pszichológiai tudományok Methodological and theoretical considerations in implicit learning research
Szegedy-Maszák Zsuzsanna filozófiai tudományok Barabás Miklós és a fényképészet
Szemethy Tamás történelemtudományok A magyarországi új arisztokraták társadalmi helyzete 1711-től 1799-ig
Szentiványi Dóra pszichológiai tudományok Az oppozíciós zavar, a viselkedési zavar, és ezek küszöb alatti formáinak kapcsolata az életminőséggel a szülők és a gyermekek 

megítélésének a tükrében
Szigeti Szabolcs szociológiai tudományok A szakpolitikai ciklusok elméleti és gyakorlati jelentősége az egészségügyi rendszerek irányításában
Szirmai Anna irodalom- és kultúratudományok Olasz kísérleti költészeti tendenciák a hatvanas-hetvenes években
Takács Endre pszichológiai tudományokban Kontrollált és ingervezérelt folyamatok normál és extrém körülmények között: elektrofiziológiai és viselkedéses eredmények

Tarján Eszter történelemtudományok Angol és francia címertekercsek vizsgálata. Az I. Edward (1272-1307) uralkodása alatt született angol enciklopédikus 
címerkönyvek királyi címereinek és lehetséges francia forrásainak vizsgálata

Ternovácz Bálint történelemtudományok A szerémi és boszniai latin püspökségek története a középkori magyar királyságban
Tihanyi Benedek pszichológiai tudományok The psychobiology of tingling and other body sensations
Tihanyi Norbert informatikai tudományokban Numerical computing of extremely large values of the Riemann-Siegel Z-function
Tolnai Gábor Nándor földtudományok A budapesti átmeneti övezeti Duna-partok történeti fejlődése és funkcionális megújulása
Tóth Balázs László kémiai tudományok Aromás vegyületek regioszelektív funkcionalizálása nemszimmetrikus jodóniumsók felhasználásával
Tóth-Bos Ágnes pszichológiai tudományokban Goal Pursuit and Acculturation: A Fruitful Novel Approach to Understand Migration Success
Tóth-Varga Violetta pszichológiai tudományok A pszichoanalitikus szemléletű csecsemőmegfigyelési jegyzőkönyvek környezetpszichológiai aspektusa
Udvarhelyi Péter fizikai tudományok Ab initio study of solid state quantum bits for quantum application and sensing
Udvari Edina Brigitta biológiai tudományok Az anyai magatartás szabályozásában fontos agyterületek proteomikai vizsgálata patkányokon
Uhrin Dorottya történelemtudományokban A virgines capitales kultusza a középkori Magyarországon
Valentné Albert Éva Mária neveléstudományokban Iskolai narratívumok Sacré Coeur növendékek élettörténetében
Vámos Tibor neveléstudományok A variábilis gyakorlás hatása izometriás szorítóerő tanulásakor
Váraljai Anna filozófiai tudományok Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970). Monográfia és oeuvre katalógus
Varga Mónika nyelvtudományokban Középmagyar kori világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra
Vargay Adrienn pszichológiai tudományok Coping with breast cancer and patient's experience of psychological interventions: a longitudinal study
Várnai Dóra Eszter pszichológiai tudományok A kortársbántalmazás (bullying) egészségmagatartási és egészségpszichológiai kontextusban
Verderber Éva neveléstudományokban Vezető profilú mesterpedagógusok reflektivitása
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Vincze Ildikó környezettudományok A Würm glaciális második felének növénytakaró változásai a Kárpát-medence alföldi és hegyvidéki régióiban: refúgiumok és 

erdőtüzek
Viola Éva nyelvtudományok A RETORIKAISTRUKTÚRA–ELMÉLET EGY FORDÍTÁSTUDOMÁNYI KUTATÁS HÁTTERÉBEN
Virág Márta pszichológiai tudományok Competitive and cooperative mechanisms in implicit and explicit learning and memory processes
Vörös Alpár István Vita fizikai tudományokban A fluidumok fizikájának alkalmazásai és környezeti szemlélet formálása a gimnáziumi fizikaoktatásban
Wu Qiaoxia nyelvtudományok Written Performances and Flow Experiences of Chinese Students Studying in Hungary and China across Different Tasks
Z. Papp Zsuzsanna pszichológiai tudományokban Victims and Dialogue Processes in Conflict and in Restorative Justice
Zacháry Dóra földtudományok Az ásványi fázis hatása a talaj szervesszén forgalmára
Záhonyi-Ábel Márk Ferenc filozófiai tudományok Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszakban
Zavecz Zsófia pszichológiai tudományok Neurocognitive background of procedural memory: neural oscillations and sleep
Zombory Gabriella irodalom- és kultúratudományok La función del encierro y la posición ‘entre’ en la narrativa hispanoamericana después de los años 50. Detrás de los espacios de 

Juan Carlos Onetti y José Donoso
Zsemberyné Árvai Mária Judit filozófiai tudományok Történelem és emlékezet között: Ország Lili művészete
Zsigmond Orsolya pszichológiai tudományokban Posttraumatic growth of childhood and adult survivors of cancer

Külföldön szerzett tudományos fokozat – doktori (PhD) fokozatként történő – honosítása

Bajnai Dávid földtudományok
Berger Krisztina neveléstudományok
Binder János biológiai tudományok
Bodis Lóránt kémiai tudományok
Bodnár Katalin kémiai tudományok
Boncz Ádám pszichológiai tudományok
Borbély Adina Noémi kémiai tudományok
Bukor Emese nyelvtudományok
Jana Ružičková biológiai tudományok
Lázár Marianna nyelvtudományok
Lendák-Kabók Karolina szociológiai tudományok
Neumann Eszter szociológiai tudományok
Pétervári Judit pszichológiai tudományok
Pilecky Marcel nyelvtudományok
Silvia Ekres kémiai tudományok
Székely Júlia szociológiai tudományok
Szuhaj Katalin irodalom- és kultúratudományok
Wind Attila Miklós nyelvtudományok


