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Név Tudományág Értekezés címe
Arkan Tugce környezettudományok Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas 

chromatography - mass spectrometry
Arnold-Broccati Petra szociológiai tudományok Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében 
Báder Petra irodalom- és kultúratudományok La presencia de lo feo en la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. La estética del Salvador Elizondo y Mario 

Bellatin
Bakhtiar Mohsen nyelvtudományok Cultural model of sexuality in Persian: a cognitive linguistic investigation of key concepts in Iranian culture
Bakos Mária kémiai tudományok Oxovegyületek átalakításai frusztrált Lewis-párokkal
Bárány Zsófia történelemtudományok Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója
Baranyai Zsuzsa Éva kémiai tudományok Antimikobakteriális hatóanyagok és konjugátumok szintézise és biológiai aktivitásának vizsgálata
Baranyi Tamás Péter történelemtudományok Magyar külpolitika a nemzetközi enyhülés időszakában, 1965-1975
Baricza Ágnes környezettudományok Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján
Bednárik János történelemtudományok Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében 
Berényiné Kovács Gyöngyi történelemtudományok A Pest Megyei Levéltár története és a megyei levéltárak megítélése a magyar levéltárügyben 1920 és 1947 között
Billes Viktor András biológiai tudományok Két autofágia aktiváló kismolekula, az AUTEN-67 és az AUTEN-99 hatásának vizsgálata Drosophila melanogaster Huntington-

kór modellben
Biri-Kovács Beáta biológiai tudományok A metasztázis-asszociált S100A4 és interakciós partnereinek vizsgálata in vitro és sejtes rendszerekben
Biró Tamás földtudományok Új eredmények a Bükkalja miocén tűzhányótevékenységéről -  fizikai vulkanológiai és geokémiai megközelítés
Bobay Orsolya nyelvtudományok Antikvitáskép és enciklopédizmus Ioachimus Vadianus Pomponius Mela-kommentárjában
Bogdán Mária filozófiai tudományok A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)
Botfalvai Gábor földtudományok Az iharkúti késő-kréta (santoni) kontinentális gerinces lelőhely szedimentológiai, tafonómiai és paleoökológiai vizsgálata
Böddi Zsófia neveléstudományok Az óvodai integrált nevelés vizsgálata (az eredményességet növelő tényezők és az óvóképzés fejlesztésének fókuszával)
Csanádi-Bognár Szilvia Gabriella filozófiai tudományok A tér terhe - A műalkotás tere Johann Gottfried Herder írásaiban 
Csontos Tamás nyelvtudományok Word order and passivization in English and German: a syntax first alignment approach
Czakó Andrea pszichológiai tudományok A felsőoktatási lemorzsolódási intenciók pszichológiai háttértényezői
Czentnár András nyelvtudományok 'Asur-beg keleti török nyelvtana és társalgási könyve 
Demeter Orsolya kémiai tudományok Kétpontos kötődésre képes bioortogonális jelzővegyületek előállítása és alkalmazása
Dévai Gergely informatikai tudományok Programhelyességbizonyítás fordítási időben
Dobó Gábor irodalom- és kultúratudományok A Dokumentum című lap és a húszas évek európai avantgárd folyóiratai: önleírás, kontextusok, modellek
Dobos Alpár történelemtudományok A népesség változásai a Kárpát-medence keleti felében (5. század közepe – 7. század). Soros temetők Erdélyben, Partiumban és 

a Bánság romániai részén
Dobson László Imre biológiai tudományok Bioinformatic analysis of low resolution structure of human transmembrane proteins
Dókus Endre Levente kémiai tudományok Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata
Domonkos Katalin neveléstudományok Az online zaklatás mint az iskolai agresszió egyik fajtája
Dormán András nyelvtudományok Nyelvi tervezés és nyelvpolitika Franciaországban
Dömötör Zsuzsanna pszichológiai tudományok Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia
dr. Bassola Bálint állam- és jogtudományok A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a 

versenyjogban - kapcsolódások és elhatározások az európai uniós és a magyar jogban
dr. Czirfusz György állam- és jogtudományok Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban
dr. Kármán Gabriella állam- és jogtudományok A kriminalisztikai szakértői bizonyítás
dr. Kozma Eszter Erika kémiai tudományok Fluoreszcens intracelluláris fehérjejelölés nem-természetes aminosavak genetikai kódolásával
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dr. Lukácsi Péter állam- és jogtudományok Védjegy - Verseny - Közkincs: A térbeli megjelölések védjegyoltalma
dr. Markovich Réka filozófiai tudományok Deontic Logic and Formalizing Rights
dr. Mohai Gabriella állam- és jogtudományok A közérdekű munka büntetés büntetőeljárási nézőpontból
dr. Sipos Attila állam- és jogtudományok Az uni- és multilaterális szabályozói szerep a légi közlekedésben. Az egység megteremtése és illúziója
Dr. Somosiné Tésenyi Timea szociológiai tudományok A kórházi lelkigondozás útkeresése Magyarországon
dr. Szentpéteri-Nagy Richard állam- és jogtudományok Államfőváltás az alkotmányos demokráciában
dr. Túri Ibolya neveléstudományok Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamán
Duleba Mónika környezettudományok Kovaalga fajok filogenetikai és morfológiai diverzitása
Egri Tímea neveléstudományok Agresszió az iskolában. Bullying a fogyatékos tanulók körében.
Enyedi Kata Nóra kémiai tudományok Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb 

tumorterápia érdekében
Eszterhai Viktor történelemtudományok A guanxi múltja, jelene, jövője - egy alternatív kínai külpolitikai modell
Farkas Máté Bence földtudományok A társadalmi-gazdasági fejlődés elméleti és módszertani kérdései a XX. század második felében
Farkas Orsolya nyelvtudományok Az állam fogalma a magyar politikai diskurzusban a XIX. század második felétől napjainkig
Farkas Zsombor szociológiai tudományok "Telepszerű lakókörnyezet volt a hivatalos elnevezése..." Telepfelszámolási programok integrációs hatásai és nem szándékolt 

következményei a rendszerváltás előtt és 2005-2010 között
Fehér Orsolya fizikai tudományok Csillagközi anyag és csillagkeletkezés a naprendszer néhány kiloparszekes környezetében
Ferdinandy Bence Balázs fizikai tudományok Realistic modelling of complex systems of biological agents: epidemiology of HIV on complex sexual networks and 

collective motion of hierarchical herds
Flamich Mária Magdolna neveléstudományok Pedagóguskompetenciák az inkluzív szemléletű tanárképzésben
Fodor Gábor történelemtudományok Az örménykérdés a magyar források tükrében, 1848-1939 
Fülöp Csilla fizikai tudományok Homo Metiens, or the Student who Measures in Secondary School
Galo Viliam történelemtudományok Református karitatív intézmények Szlovákiában és Kárpátalján a két világháború között - kitekintéssel a második világháború 

végéig
Gáthy-Stéber Andrea neveléstudományok Az informális és nem formális tanulás lehetőségei a munka világában
Gazdag Vilmos nyelvtudományok Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban
Gervai Judit Zsuzsanna biológiai tudományok A DNS-hibaelkerülő útvonalak szabályozásának genetikai vizsgálata
Gombos Gergő informatikai tudományok Szemantikus adatok lekérdezése federált és osztott rendszereken
Gondor Orsolya Kinga biológiai tudományok Az exogén szalicilsav hatása az endogén szalicilsavszintre és rokon vegyületeire búzában és kukoricában stresszkörülmények 

között
Gutierrez Eugenio Esther neveléstudományok L3 teachers' beliefs about multilingualism in Europe
Gyöngy Kinga pszichológiai tudományok Kezdő és gyakorló szülők viselkedésszabályozásának összehasonlítása
Györffy Balázs András biológiai tudományok Neuroimmunológiai interakciók proteomikai vizsgálata
Györgyi Péter matematika- és számítástudományok Approximation and exact methods for machine scheduling problems with non-renewable resources
Gyuricza Katalin nyelvtudományok Die linguistische Erforschung der Textsorten-Intertextualität. Die Untersuchung der funktionalen Textsorten-Relationen am 

Beispiel von Werbetextsorten 
Hakszer Richárd földtudományok Területi különbségek és határon átnyúló fejlesztési programok Dél-Szlovákia határ menti térségeiben
Harangozó József Gábor fizikai tudományok Szupramolekuláris rendszerek fluoreszcenciaspektroszkópiai és termodinamikai vizsgálata
Hegedűs Luca biológiai tudományok The plasma membrane Ca2+ pump PMCA4b regulates intracellular Ca2+ homeostasis and migratory and metastatic activity 

of BRAF mutant melanoma cells
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Hegedűs-Kovács Krisztina Bea biológiai tudományok The effects of oxytocin on social behaviour: a comparative approach
Heiszer Katalin Veronika neveléstudományok Participatív kutatás értelmi sérült személyekkel: a Play Decide módszer adaptációja
Hoffmann Mária Rita neveléstudományok Felkészítés az inkluzív szemléletű tanárképzésre - A kulturális fogyatékosságtudomány relevanciája és perspektívái a 

pedagógusképzésben
Horányi Lilla irodalom- és kultúratudományok A Másik és a Máshol Georges Simenon „egzotikus” regényeiben
Horváth Gergely biológiai tudományok Viselkedési konzisztencia gyíkoknál: kapcsolat minőségjelző bélyegekkel és releváns környezeti változókkal
Imre Nóra neveléstudományok A szülői részvétel szerepe a tanulók iskolai pályafutásának alakulásában
Jakab Dénes Barna politikatudományok A területi állam válsága/válságai. Fragmentáció-diskurzusok a globalizáció és a kormányzat nélküli kormányzás kontextusában

Kajdi Alexandra nyelvtudományok Toldalékolási stratégiák a magyarban anyanyelvű és nem anyanyelvű beszélőknél
Kalácska Szilvia fizikai tudományok Experimental investigation of plastic deformation induced dislocation systems
Kárpáti Attila István történelemtudományok Wesselényi Miklós kapcsolatrendszere
Kasza György kémiai tudományok Lineáris és elágazó szerkezetű funkciós polimerek előállítása élő polimerizációval és kémiai módosítással
Kerepesi Csaba informatikai tudományok Data Mining in Genomics, Metagenomics and Connectomics
Kiss Mónika nyelvtudományok Changes in the Iconography of Fugen Enmei Bosatsu
Knapp Krisztina Nóra kémiai tudományok Peptidmodellek szintézise és térszerkezetének vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
Koenraadt Rosa Marthe állam- és jogtudományok The illicit medicines trade from within: An analysis of the demand and supply sides of the illicit market for lifestyle 

medicines
Koloh Gábor történelemtudományok A születésszabályozás mint társadalomtörténeti probléma. Születésszabályozás a Dél-Dunántúlon (1790-1941) 
Koltai Andrea Klára neveléstudományok Understanding Learner Needs: A Qualitative Study of ESP Learner Needs in EU English Courses in Hungarian Tertiary 

Education
Komjáthy Zsuzsanna neveléstudományok Ifjú-, és felnőtt korban mozgáskorlátozottá vált személyek munkaerőpiaci integrációjáról
Kovács Tibor biológiai tudományok MTMR14-gátló kismolekulák (AUTEN-67 és AUTEN-99) autofágiára gyakorolt hatásának vizsgálata Drosophila 

melanogasterben
Kovács Zsuzsa történelemtudományok Kockaházak - egy háztípus és benne egy falusi életforma felderítése Zala megyében a 20. század közepén
Krániczné Szabó Ágnes nyelvtudományok A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál 
Krett Gergely biológiai tudományok A Hévizi-tó különleges élőhelyi sajátságaihoz alkalmazkodott baktériumközösségek diverzitása
Ládonyi Zsuzsanna szociológiai tudományok A migráció és a lelki egészség közötti összefüggések vizsgálata egy német tartomány magyarjaival készített interjúk tükrében

Laskai Anna Eszter állam- és jogtudományok Dr Jekyll and Mr Hyde? Undue Pharmaceutical Industry Influence and the Institutional Corruption of the Medical Profession - 
A Qualitative Analysis of Industry-Medicine Relationships in Hungary and the Netherlands

Leelőssy Ádám földtudományok Szennyezőanyagok légköri koncentrációját előrejelző modellrendszer fejlesztése és alkalmazása
Lichter Péter Miklós filozófiai tudományok Az amerikai avantgárd film absztrakt formái az amerikai science fiction filmekben 
Liliom Hanna Laura biológiai tudományok A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatt
Ludmerszki Edit biológiai tudományok A S-metilmetionin és az S-metilmetionin-szalicilát hatása kukorica csíkos mozaik vírus fertőzése esetén
Magda Balázs László kémiai tudományok Tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai alkalmazásai
Mágocsi Nyina nyelvtudományok Az orosz banki szókészlet és kialakulásának főbb állomásai
Magyar Norbert környezettudományok Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata a Fertő környezetében többváltozós adatelemző módszerek bevonásával
Matallana Villarreal Jairo Alberto állam- és jogtudományok Countermapping state crime: A culturalcriminological exploration of arbitrary conscription in Bogotá
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Medvegy Tibor fizikai tudományok Különleges anyagok és multimédiás eszközök felhasználási lehetőségei a középiskolai fizikaoktatás és a természettudományos 

ismeretterjesztés terén
Megadja Gábor politikatudományok Közép-európai emigránsok modernség-képe. Menekülés a modernitás elöl.
Mészáros Andrea pszichológiai tudományok Végrehajtó funkciók specifikus nyelvi zavarban és fejlődési diszlexiában
Mészáros Zsolt történelemtudományok Brazil in Africa: a History of Modern South-South Cooperation
Morva Péter neveléstudományok Hagyományos és új utak keresése a fiataloknak szánt zenei ismeretterjesztésben - médiumok szerepe
Mózes Dorottya Katalin nyelvtudományok Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
Nagy Dániel matematika- és számítástudományok Posets and extremal set systems
Nagy János történelemtudományok Rendi ellenzék és kormánypárt a 18. századi országgyűléseken. Politika- és társadalomtörténeti elemzés az 1751. évi diéta 

példáján
Nagy Márton Gáspár pszichológiai tudományok Recollection in the light of eye movements: The relational eye movement effect and its role in recollection
Nagymáté Zsuzsanna környezettudományok A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben
Nagyváradi Katalin neveléstudományok Egészségiállapot-vizsgálat egy krónikus pszichiátriai betegeket gondozó intézmény szakdolgozóinak körében
Nahóczky Judit irodalom- és kultúratudományok A futurizmus művészeti és irodalmi előzményei
Nemes Ákos kémiai tudományok Ftalocianinok elektrokémiai és elektrokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata
Németh Georgina pszichológiai tudományok A hétköznapi álmok jellegzetességei; a személy életminősége és álombeszámolóinak tartalmi, formai és mennyiségi jellemzői 

közti viszony
Novák János biológiai tudományok A Kárpát-medence álskorpió faunájának faunisztikai és taxonómiai vizsgálata (Arachnida, Pseudoscorpiones)
Nucz Eszter nyelvtudományok The cultural shaping of SHAME. A cognitive linguistic study of the concept in two varieties of English 
Nyiri Zoltán kémiai tudományok Komplex mátrixok policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése
Oláh Katalin pszichológiai tudományok The role of shared cultural knowledge in young children's social categorization processes
Ormándi Szilvia földtudományok Szintetikus és geológiai folyamatokban képződött szodalit-rokon zeolitok kristályszerkezeti- és kémiai vizsgálata
Oroszlán Gábor biológiai tudományok Alapvető kapcsolat a komplementrendszer lektin és alternatív útvonalai között: A humán pro-D-faktor aktiválódásának 

mechanizmusa
Osteikoetxea-Molnár Anikó biológiai tudományok Membrán nanocső hálózatok limfociták között: a nanocsőképződés szabályozása és a sejtkommunikációban betöltött szerepük

Pál Ferenc János történelemtudományok A katolikus egyház társadalmi tevékenysége és a politikai katolicizmus a szombathelyi egyházmegyében (1867-1914)
Pálmai Marcell kémiai tudományok Synthesis of novel silica nanomaterials for biomedical and metrological applications
Pap Ildikó Katalin történelemtudományok Vas megye 9-12. századi településeinek kerámiája
Papp Dóra kémiai tudományok Variational determination of resonance states of weakly-bound molecular complexes
Pataky Adrienn irodalom- és kultúratudományok A 20. századi magyar szonett és néhány jelentősebb előzménye. Kérdések a modern szonett formai-(im)materiális-mediális 

viselkedése körül
Pattantyús Manga filozófiai tudományok Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-

1530) 
Perenyei Mónika filozófiai tudományok A megtartó tekintet. Thomas Struth Múzeum Fotográfiái és a fotografikus táblakép
Pete Márton földtudományok A nemzetállami hatalmi terek szerepe az integrálódó Kelet-Közép-Európában
Pintér Gergő matematika- és számítástudományok On certain complex surface singularities
Pongrácz Kornélia neveléstudományok Többségi tanulók fogyatékossággal élő társakkal szembeni attitűdjének vizsgálata
Pozsgay Judit Katalin biológiai tudományok Peptidalapú stratégiák autoreaktív B-sejtek szelektív depléciójára Reumatoid Arthritiszben
Pölcz Ádám nyelvtudományok A nyelvművelés retorikai gyökerei 
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Priskin Gyula történelemtudományok The Ancient Egyptian Book of the Moon: Coffin Text Spells 154-160
Rácz Gábor informatikai tudományok Adatgráfok alkalmazási területei
Rádi Orsolya Márta neveléstudományok Hatékony tanítás-tanulás értelmezése a kompetencia alapú oktatás (fejlesztés) elméletében és gyakorlatában
Sáfián Fanni földtudományok A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon:Energetikai jövőképek szoftveres modellezése
Sági Gyuri környezettudományok Degradation of sulfonamides in aqueous solution by ionizing radiation
Sándor Sára Anna biológiai tudományok Az ABCG2 transzmembrán transzporter fehérje expressziójának szabályozása alternatív promóterhasználat és 5’UTR izoformák 

által
Schmidt Anikó történelemtudományok "A legjobb alkalom, mit a századok láttak." Az Oszmán Birodalom a ciprusi hadjárat idején (1570-1573)
Sebestyén Mónika kémiai tudományok Metotrexát tartalmú peptid-biokonjugátumok szintézise és jellemzése
Simon Gabriella neveléstudományok A mentori kompetenciák attitűd-komponensei
Simon Janka biológiai tudományok Többpartneres szimbotikus rendszerek létrehozása és vizsgálata
Sinai Ádám kémiai tudományok Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata
Sipos Lilla pszichológiai tudományok Anya-gyermek interakciók játékhelyzetben: a perinatális rizikó jelentősége 12 hónapos korban
Slama Györgyné irodalom- és kultúratudományok A kulturális örökséggazdálkodás aspektusai Bologna városában
Soltész Zoltán környezettudományok Odúlakó madarak kétszárnyú együtteseinek vizsgálata
Steinmacher Kornélia Nóra irodalom- és kultúratudományok Nőiség, művészet, irritáció. Reneszánsz történelemformáló nőalakok a kulturális emlékezetben
Szabó Beáta pszichológiai tudományok A halmozottan hátrányos helyzet "lenyomata" serdülők szociális attitűdjeiben - értékek és jövőkép eltérő szocializációs 

körülmények függvényében
Szabó Miklós szociológiai tudományok Az illékony tragédia – A genocídium kutatás lehetséges kulturális antropológiai megközelítése
Szászi Barnabás Imre pszichológiai tudományok Investigating human decision-making: from processes to applications
Szeghő Patrik történelemtudományok The Champions of Lasting Peace: Pro-Yugoslav British Intellectual's Crusade for a United Southern Slav State in the Course 

of the Great War
Szép Eszter irodalom- és kultúratudományok Bodily vulnerability in non-fiction comics: interactions among artist, object and reader
Szigeti Marianna kémiai tudományok Minimális fázisjelölés terc-butil csoporttal és alkalmazása Mitsunobu-, és Wittig-reakcióban
Szokonya István Péter irodalom- és kultúratudományok Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communications
Szőlősi Nóra történelemtudományok Kárpátalja társadalma és gazdasága 1938-1944-ben - az első bécsi döntéssel visszacsatolt területekkel való összehasonlításban

Szőts Zoltán Oszkár történelemtudományok Az első generáció - Az első világháború értelmezése az 1945 előtti magyar történetírásban
Tábor Sára irodalom- és kultúratudományok A szabadság határai és lehetőségei a XX. századi fekete-afrikai regényben
Taczman Andrea nyelvtudományok Sprachliche Höflichkeit. Eine Studie zur Untersuchung der sprachlichen Höflichkeit in der Lehrersprache ungarischer DaF-

Lehrender am Beispiel des Ausdrucks von Kritik und Lob
Tamás László István földtudományok A Komáromi járás ipari tájterhelésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel
Teiermayer Attila fizikai tudományok Jelenségközpontú fizika feladatok a közoktatásban és a BSc-képzésben
Tóth Andrea nyelvtudományok A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek és fiatal felnőttkorban
Tóth Katalin biológiai tudományok A gyógyszer-metabolizáló képességhez igazított pszichofarmakoterápia lehetőségei
Tóthné Babos Edit pszichológiai tudományok Állatasszisztált terápia hatékonyságvizsgálata és alkalmazási lehetőségei gyermekeknél
Tubay Tizian irodalom- és kultúratudományok Székely írás és humanizmus
Udvaros József informatikai tudományok A digitális technológiák szerepe és lehetőségei a programozás tanításában
Uherkovich László nyelvtudományok A ’Csak-Tudat’ irányzat Lcang-skya Rol-pa’i rdo-rje doxográfiai művében
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Unger Anna Róza politikatudományok Demokrácia a képviseleten túl. A közvetlen demokrácia intézményrendszere és szerepe az Európai Unió demokratizációjában a 

demokrácia részvételi elmélete alapján
Varga András politikatudományok A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után
Varga István szociológiai tudományok Az informális szolidaritástól a formális szolidaritási normáig
Varga Tamás kémiai tudományok Optimization and uncertainty quantification of hydrogen and syngas combustion models
Végh Ladislav informatikai tudományok A programozás tanulásának és tanításának támogatása elektronikus tananyagba beépíthető interaktív animációs modellekkel
Veres-Guspiel Agnieszka nyelvtudományok A személyközi viszonyok konstruálásának kognitív pragmatikai vizsgálata a magyar és a lengyel nyelvű kérésekben
Vida István történelemtudományok A markomann-szarmata háborúk kronológiája 
Vigh Máté fizikai tudományok Transzportfolyamatok kétdimenziós nanostruktúrákban
Xie Jing nyelvtudományok Basic color terms from Chinese: semantic analysis, comparison with Hungarian, effects from SLA
Zilahi Gyula fizikai tudományok Three dimensional line profile analysis
Zimmermann Gerda Gabriella irodalom- és kultúratudományok Elbeszélésmód az orosz prózában a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján
Zsigmond Áron biológiai tudományok Az embrionális fejlődés során zajló sejtmozgások szabályozásának vizsgálata zebradánió modellben
Dorkó Éva kémiai tudományok Szerkezeti finomhangolás a frusztrált Lewis-párok kémiájában
Huber Krisztina biológiai tudományok Az immunreguláció szintjei Rheumatoid Arthritiszben és annak egér modelljében, kollagén-indukált arthritiszben
Olasz Angéla földtudományok Big Data és térbeliség. Nagyméretű raszteres téradatok elosztott számítási környezetben történő feldolgozásának elméleti és 

módszertani kutatásaVásárhelyi Zsóka Anna biológiai tudományok The evolution of cooperation and division of labour in structured populations – Three individual based models
Erőss Ágnes földtudományok Szimbolikus terek és térhasználat többnemzetiségű városokban: Beregszász és Nagyvárad példája
Apari Péter biológiai tudományok Konceptuális biológiai kutatások a darwini medicina tárgyköréből
Veres Tamás fizikai tudományok Neutronoptikai célú fém vékonyrétegek vizsgálata
Oláh Éva Mária fizikai tudományok Részecskefizika tanítása középiskolában
dr. Sulyok Katalin állam- és jogtudományok Scientific Engagement of International Courts and Tribunals in Environmental Disputes. Science and the Legitimacy of 

Adjudicatory ReasoningRácz Ildikó Mária irodalom- és kultúratudományok A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir 
Nabokov Másenyka  című regényéreKövecsi-Oláh Péter történelemtudományok Török-magyar diplomáciai kapcsolatok a két világháború között (1920-1945)

Bodnár-Király Tibor történelemtudományok Államleírás és statisztika a 18-19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében
Luo Zhichun nyelvtudományok A study of The Sound and Meanings of the Flower Adornment Sutra  in the Korean version
Gálla Edit irodalom- és kultúratudományok „Red Scar in the Sky”: Sylvia Plath and the Poetry of Revolt
Fehér Dávid Péter filozófiai tudományok Avantgarde – Arrièregard. Történetiség, képiség, referencialitás Lakner László művészetében
Farbakyné Deklava Lilla Mária filozófiai tudományok A Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom Schulek Frigyes-féle "restaurálása" a korabeli műemlékvédelmi gyakorlat 

tükrébenMasek Zsófia történelemtudományok A Közép-Tisza-vidék településtörténete a Kr. u. 4-6. században. Rákóczifalva - Bagi-földek 5-8-8A. lelőhely értékelése alapján
Menyhárt László Gábor informatikai tudományok Az XML technológia alapjai - XML az oktatásban, különös tekintettel a programozás oktatására
Kiss Gabriella szociológiai tudományok A demenciával élő időseket gondozó családok terhelődésének szerepe a tartós bentlakásos otthoni elhelyezés 

kezdeményezésébenFáber Ágoston szociológiai tudományok Pierre Bourdieu "politikai fordulata"
Kiss Julianna szociológiai tudományok A társadalmi vállalkozások megjelenése, intézményesülése és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz Magyarországon
Patyán László szociológiai tudományok A professzionális és családi gondozók viszonyrendszere az idősek otthoni gondozásában
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Külföldön szerzett tudományos fokozat – doktori (PhD) fokozatként történő – honosítása

Arató Róbert földtudományok
Balla Evelina irodalom- és kultúratudományok
Barabás György Tibor biológiai tudományok
Benedek Mónika neveléstudományok
Dr. Fiala-Butora János állam- és jogtudományok
Hangai Attila filozófiai tudományok
Hangyál Zsófia neveléstudományok
Herman Nico Alexander Logemann pszichológiai tudományokban
Hidvégi Mária történelemtudományok
Kaposi Ambrus informatikai tudományokban
Kovács Emese nyelvtudományok
László Tamás matematika- és számítástudományok
Lenkei Zsolt biológiai tudományok
Mallarino Gianni földtudományok
Mohácsi Eszter Enikő irodalom- és kultúratudományok
Molnár Dénes fizikai tudományok
Móring Andrea földtudományok
Opitz Andrea fizikai tudományokban
Rácz Barbara neveléstudományok
Sági Péter irodalom- és kultúratudományok
Sunae Kim pszichológiai tudományok
Szécsényi-Nagy Anna biológiai tudományokban
Tóthné Mihálykó Ágnes nyelvtudományokban
Varga-Kőfaragó Mónika fizikai tudományok
Wáczek Zsófia földtudományokban
Zboray Katalin biológiai tudományok


