2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
A Alwahab Dhulfiqar

Tudományág
informatikai tudományok
nyelvtudományok

Értekezés címe
Resource Management with AQM
Negation in political discourse: a socio-cognitive study

Alpár Vera Noémi

neveléstudományok

Anemana Timothy Amangdam
Aytar Esra

környezettudományok
szociológiai tudományok

Babály Bernadett

neveléstudományok

Bakonyi Viktória Judit
Balázs Boldizsár
Balázs Gergely
Balogné Tóth Katalin

informatikai tudományok
fizikai tudományok
biológiai tudományok
irodalom- és kultúratudományok

Banchenko Aleksandra
Banerjee Amitayu
Bányai Fanni
Barati András
Bárdos Dániel
Barta Dániel

irodalom- és kultúratudományok
filozófiai tudományok
pszichológiai tudományok
nyelvtudományok
filozófiai tudományok
fizikai tudományok

Barta Judit

filozófiai tudományok

Bartos Fruzsina

történelemtudományok

Bekő Éva Mária
Benei Bernadett
Berényi Dániel
Berki Anna
Berta Erika
Berzlánovichné Bodó Ágnes
Bíró Gábor
Boda Attila
Bogdán Péter

filozófiai tudományok
történelemtudományok
fizikai tudományok
történelemtudományok
történelemtudományok
matematika- és számítástudományok
fizikai tudományok
biológiai tudományok
neveléstudományok

Bóka Gergely

történelemtudományok

Az iskolai esélyegyenlőtlenség. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek, az iskolai kultúra és az oktatás eredményességének
összefüggésrendszere
Reduction of arsenate and inorganic trivalent chromium mobility in soils
A Glance to the Lives of Muslim Women in Hungary -- One Community and Multiple Identities: Immigrant, Hungarian,
Convert, Hijabi, Non-Hijabi
A térszemlélet fejlődésének vizsgálata a vizuális nevelés szemszögéből: mérőeszközök, fejlődési korszakok és pedagógiai
javaslatok
VALÓS-IDEJŰ OKTATÁSI ALKALMAZÁSOK OKOSESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL
Natural synergies in collective behaviour for smoothly swarming aerial robots
Kolonizáció és adaptáció stygobiont fajoknál
"A Páva utcai zsinagóga több volt, mint neológ!" A Páva utcai zsinagógai mikrovilág metamorfózisai száz év tükrében (~1920
- ~1930)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ
Combinatorial properties and dependent choice in models where the axiom of choice fails
A videojátékok professzionális (e-sport) és rekreációs használatának pszichológiai háttere
Royal decrees of the Nādirids, Durrānīs and Zands from the Āstān-i Quds-i Rażawī of Mashhad
Kinek az ortodoxiája? - a megszakított egyensúly korai története (1971-1980)
Astrophysical sources and fast prediction of gravitational waves: Radial pulsation of compact stars, surrogate-model
representation of signals and their propagation in insterstellar medium
The shifting roles of journalists and audiences: experimenting with participatory journalism in Hungary's constrained media
environment
The Official Titles wb3 nswt ‘Royal wb3’ and wdpw nswt ‘Royal wdpw’ and the Function of Their Holders in the New
Kingdom – A Prosopographical Study
Metafizikai felismerés és a szenvedés felszámolása: a Buddha filozófiája mint episztemikus vállalkozás és mint terápia
A magyar krónikaszerkesztmény 11-12. századi szövegegységének latin nyelvezete
Az LHC és ELI kísérletekben kialakuló időfüggő erős terekben történő részecskekeltés elméleti vizsgálata
Az utolsó Báthoryak életének lengyel vonatkozásai
Cseh utazók magyarságképe a 19-20-századi útirajzokban. Különös tekintettel az 1850 és 1914 közötti útirajzokra
Járványterjedési folyamatok vizsgálata statikus és adaptív hálózatokon
Részecskekeltés és hadronizáció vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben
A Drosophila Arl8 kis GTPáz szerepe a lizoszomális fúziós folyamatokban
A romák oktatásával kapcsolatos kérdések a pedagógiai szaksajtó tükrében – Egy társadalmi peremhelyzetben lévő közösség
integrációját segítő/gátló oktatási programok tervek, projektek 1978 és 1997 között
Településtörténeti változások a Körös-vidéken a késő bronzkortól a vaskor végéig

Al-Shammari Alham Fadhl
Muslah

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Boldog-Bernád István
Buchman Wildbaum Tzipi
Bucsics Katalin Beáta
Czaller László
Csébi Márk
Csukás Károly Zoltán
Csúr Gábor Attila
Dallos Zsolt
Demeter Amanda
Dencs Zoltán
Dobosi Linda
dr. Bán-Forgács Nóra Gabriella

Tudományág
irodalom- és kultúratudományok
pszichológiai tudományok
irodalom- és kultúratudományok
földtudományok
földtudományok
fizikai tudományok
irodalom- és kultúratudományok
földtudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
történelemtudományok
állam- és jogtudományok

Értekezés címe
A 19. század elejének írói kapcsolatrendszere Magyarországon: Kisfaludy Károly levelezése
The Subjective Experience of People Coping with Mental Illness
Egy regény vetületei. Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Agglomeráció és endogén térbeli növekedés
Az életminőség változásai Budapesten a XXI. század elején
Lineáris perturbációk és a kényszeregyenletek megoldásainak numerikus vizsgálata az általános relativitáselméletben
A történelmi regény alakváltozatai a második ezredforduló utáni skandináv irodalomban
A csontok ásványtani vizsgálata
Multidisciplinary approaches to analyse the internal and bacterial regulation of autophagy
Bolygók és törmelékkorongok gravitációs kölcsönhatásai
Építőanyagok és építéstechnológia Brigetióban
A rendszerváltás és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon, az adatvédelmi ombudsman jogfejlesztő szerepe 1995–2011

Dr. Dobai Attila Marcelián
dr. Grosu Manuela Renáta

földtudományok
állam- és jogtudományok

A szakrális tér dimenziói. Budapest szakrális térszerkezetének egyes aspektusai.
Hibrid eljárások: A mediáció és a választottbíráskodás kombinációja kereskedelmi jogviták megoldása során — választottbíró,
mediátor, jogi képviselő és ügyfél szemszögéből / Hybrid Procedures: The Combination of Mediation and Arbitration in
Resolving Commercial Disputes — from Arbitrator, Mediator, Legal Representative, and Client Perspective

dr. Haraszti Margit Katalin
dr. Lakatos István

állam- és jogtudományok
állam- és jogtudományok

Dúzs Brigitta
Erdei Anna Laura

kémiai tudományok
környezettudományok

Erdélyi Melinda Mónika
Erdős Kristóf Ákos
Farkas Csaba
Fazekas Emese Alexandra
Fehér Bence
File-Bolló Henrietta
Finta Zsanett
Forczek Ákos

nyelvtudományok
történelemtudományok
történelemtudományok
biológiai tudományok
kémiai tudományok
pszichológiai tudományok
fizikai tudományok
filozófiai tudományok

Fóris Ákos
Fülöp Zoltán Ottó

történelemtudományok
történelemtudományok

Gaál-Klippel Rita

nyelvtudományok

A kínzás tilalmának értelmezése a nemzetközi jogban és a tilalom alkotmányos garanciái
Comparative human rights diplomacy in the shadow of the cultural relativism versus universalism debate: A case study of the
UN Human Rights Council
Nonlinear reaction–diffusion patterns at antagonistic concentration gradients
A klorofillid-bioszintézis és a fotooxidáció hullámhosszfüggése a sötétben fejlődött növényi szervek monokromatikus vörös,
UV-A és UV-B megvilágítása során
A török drámairodalom és nemzeti nyelvű színjátszás kezdetei Ahmet Vefik Pasa Molière adaptációinak tükrében
Magyar menekültek Ausztriában (1945-1947)
A király és udvara a 11–14. századi Magyarországon. Az udvari méltóságviselők az Árpád- és kora Anjou-korban
The neurogenetic background of parental care
Unique Advantages of Small-angle Scattering in the Field of Soft Condensed Matter
Self-conscious emotions and social status
Komplex jelenségek vizsgálata és új módszerek alkalmazása a fénytan tanításában
"Jótékony könyörtelenség". A német felvilágosodás végjátéka az iskolafilozófia hanyatlásától a transzcendentálfilozófiai
fordulatig
A magyar megszálló politika a szovjet területeken 1941-1944
A borvíztől a hungarikumig. Gasztronómiai javak jelentéstartalmának történeti változásai a 19. század első harmadától a 21.
század elejéig
Magyarok egymásról: erdélyi és magyarországi magyar fiatalok sztereotípiái és nyelvi attitűdjei

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Gadó Flóra

Tudományág
filozófiai tudományok

Galambos Péter Dezső
Garamhegyi Tamás
Gerim Giray

történelemtudományok
környezettudományok
szociológiai tudományok

Gondán László
Gulyássy Péter
Gyuris Kata
Hajnal Márton
Hamow-Tajti Judit

fizikai tudományok
biológiai tudományok
irodalom- és kultúratudományok
filozófiai tudományok
biológiai tudományok

Harasztos Ágnes

irodalom- és kultúratudományok

Harlov-Csortán Melinda

történelemtudományok

Hazai Kinga Klaudia
Héder-Nádasi Eszter
Hegyi Zoltán
Homa Gábor
Horváth Ádám István
Horváth Gábor
Horváth Lili Olga
Horváth-Bui Mai Khanh
Huhák Heléna
Hujber Szabolcs
Imre Flóra Mária
Jernei Tamás
Jungábel Éva
Kaczmarek Daria
Kairat Gulsaule
Káplár-Kodácsy Kinga
Kapus Erika
Karácsony Zoltán
Kasos Krisztián Viktor
Kasza Georgina
Keszi Tamás

állam- és jogtudományok
filozófiai tudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
biológiai tudományok
informatikai tudományok
pszichológiai tudományok
informatikai tudományok
történelemtudományok
nyelvtudományok
nyelvtudományok
kémiai tudományok
matematika- és számítástudományok
kémiai tudományok
neveléstudományok
neveléstudományok
irodalom- és kultúratudományok
irodalom- és kultúratudományok
pszichológiai tudományok
neveléstudományok
történelemtudományok

Értekezés címe
Performatív múltfeldolgozási tendenciák a kortárs képzőművészetben: a művészi újrajátszás mint stratégia a régió
közelmúltjának feldolgozásában
Barát- és ellenségkép változása a korai Kádár-korszak külpolitikájában
Talajvízszint-fluktuációk klímaelemek tükrében alföldi esetttanulmányokon
The Nationalist Discourses in Hungary and Turkey During the Right-Wing Domination: The Cases of Fidesz and Ak Party
Gravitational Wave Astrophysics Using Eccentric Binary Systems as Sources of Gravitational Waves
A szinaptikus fehérjekészlet vizsgálata fiziológiás és patológiás folyamatokban
Cruel Geographies: Writing Violence in Contemporary African Fiction
Rendhagyó testek a XX. és XXI. századi színházi diskurzusokban
A poliaminok hatásainak és metabolizmusának vizsgálata a növényi hormonokkal és más védővegyületekkel való
kapcsolatrendszerének függvényében optimális és kadmiumstressz körülmények között
The Postmodern Baroque: Bruce Chatwin's Utz and British Fiction on East-Central Europe at the Time of the 1989 Political
Changes
The introduction of the notion cultural heritage and heritagization in Hungary (1957-2015). Critical analysis of Hollókő and
Fertő/Neusiedlersee through the lens of heritagization
A szerzői és öröklési jog szerepe a szellemi alkotások társadalmi érvényesülésében; esettanulmányok
Az orvosi hatalom reprezentációja az amerikai kórházsorozatokban: a sebészeti innovációk ábrázolásának elemzése
Az ABCG1 és ABCG4 fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek vizsgálata
Kvantuminformáció és irreverzibilitás (A kvantumos Brown-mozgás markovi dinamikájának vizsgálata)
Differential pharmacological control of the intracellular dynamics of non-muscle myosin 2
Static Analyses for C++ in the Presence of Separate Compilation
Nem-szuicidális önsértés pszichopatológiával és életeseményekkel való összefüggéseinek vizsgálata serdülőknél
Arithmetical functions with applications of Maple
Népnevelők a Rákosi-korszakban. Agitáció és mozgósítás a mindennapokban
Bródy János dalszövegeinek retorikai elemzése
Horatius noster – A magyarországi Horatius-kép változásai
Új, daganatellenes hatással rendelkező hatóanyagcsaládok szintézise, szerkezetvizsgálata és modellezése
On quasi-injective and quasi-projective structures
Preparation and characterization of hierarchical soft nanostructures
Mentoring in higher education: the case of Kazakhstan
The Role of Adult Learning Processes in the Practice of Mentoring Novice Teachers
Határjárás és határidentitások Czóbel Minka életművében
Mátyás István 'Mundruc' legényes motívumkincse táncos környezete tükrében
Electrodermal activity as a valuable measure of emotional arousal
A felsőoktatás nemzetközivé válása: hazai felsőoktatási intézményi gyakorlatok változása a 2010-es években
A kora bronzkori makói és nagyrévi kultúra edénystílusainak változása. Az Iváncsa-laposi település

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Khudhur Sana Yaseen
Kismarjai Balázs
Kiss Henriett
Kóbori Sarolta
Kolonits Tamás
Kolozsvári Katalin
Koncz-Kovács Anna
Kovács Ivett
Kovács Ivett Judit
Kovács Noémi
Kovács Orsolya Eszter
Kovácsné Bodor Petra
Köblös Gabriella
Kövér Ármin

Tudományág
nyelvtudományok
földtudományok
neveléstudományok
filozófiai tudományok
fizikai tudományok
földtudományok
nyelvtudományok
földtudományok
neveléstudományok
kémiai tudományok
fizikai tudományok
környezettudományok
biológiai tudományok
neveléstudományok

Krizsai Fruzsina
Kumar Ashish
Kurilla Anita

nyelvtudományok
matematika- és számítástudományok
biológiai tudományok

Kusler Ágnes
Lájer Márton Kálmán
Laszkács Ágnes
Lehoczki Fanni
Lehr János
Lengyel Lea
Leskóné Delbó Katalin
Ligeti Judit
Lökös Sándor
Lukács-Somos Júlia
Mali Péter
Mány Dániel János
Markó Anita
Martin Gábor
Máté Dezső
Máté Zoltán
Mátisné Páji Gréta
Mészáros Boglárka

filozófiai tudományok
fizikai tudományok
nyelvtudományok
biológiai tudományok
filozófiai tudományok
szociológiai tudományok
nyelvtudományok
nyelvtudományok
fizikai tudományok
nyelvtudományok
történelemtudományok
nyelvtudományok
irodalom- és kultúratudományok
kémiai tudományok
szociológiai tudományok
biológiai tudományok
nyelvtudományok
biológiai tudományok

Értekezés címe
The Influence of Attitudes, Selves and Culture in Motivating Kurdish Learners to Learn English
Borászati földrajzi vizsgálatok a Móri és Nagy-Somlói borvidékeken
Zenehallgatás az általános iskolai ének-zene órákon az 1960-as években
Az európai művészfilm hatása a brazil filmművészetre
Elektrokémiai úton leválasztott nikkel nanoszerkezetek kialakítása és jellemzése
Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások térszerveződésében kelet-közép-európai befektetések példáján
A magyar nyelvi játék mint nyelvészeti és folklórjelenség
Hidrotermás agyag- és APS ásványtársulások képződése a Velencei-hegységben
Nemzetközi óvodák szervezeti kultúrája és interkulturális pedagógusközössége
Novel approach to a classical electrochemical technique: Applications of the rotating disk system
A hiányzó barionos anyag detektálása és az ultradiffúz galaxisok eredete
Termálvíz megcsapolódáshoz köthető vízkémiai és kiválási folyamatok kísérleti tanulmányozása
A szexferomon-bioszintézis és szabályozása kukoricamolyban és káposzta bagolylepkében - a delta-11-deszaturáz szerepe
„All eyes and ears”: Investigating foreign language users’ Performance in listening comprehension and audio-visual
comprehension
Halottbúcsúztató versek pragmatikai vizsgálata
Stochastic Correlation for Asset Pricing and Credit Deravative Products
A génexpressziót szabályozó mechanizmusok vizsgálata: egy szövetspecifikus alma promóter elemzése és a transzlációt
termináló faktor autoregulációjának vizsgálata Neurospora crassagombában
Az ún. képzőművészeti alkalmazott emblematika Magyarországon (17-18. század)
Finite volume methods in the quantum sinh-Gordon theory
Frazémák újrafordítása a színpadon játszott drámákban
Domestic dogs’ (Canis familiaris) sensitivity to conspecific, heterospecific and artificial contact calls
The Philosophy of Property from the English Revolution until the Napoleonic Wars
Hajléktalan nők – Életutak és nemi identitás
A 12. századi bizánci regény. Hagyomány és újítás Nikétas Eugenianos Drosilla és Chariklés c. regényében
Kulturális komponensek vizsgálata olasz nyelvkönyvekben
Kvantumstatisztikai korrelációs függvények elméleti és kísérleti vizsgálata nehézion-ütközésekben
A tantermi kommunikáció mint a pragmatikai kompetencia fejlesztési lehetősége
A halomsíros időszak a Kelet-Dunántúlon
Eufemizmusok az orvosi szakfordításban
Az irodalmi intézmény kezdetei Magyarországon: értelmiségi társaságok a középkorban és a kora újkorban
Aspidospermán vázas indol alkaloidok aszimmetrikus totálszintézise
Generációs változások a roma diplomások életútjában – A társadalmi reziliencia hatása
Transzgenikus egérmodellek előállítása a kolecisztokinint kifejező neuronpopulációk jelölésére és vizsgálatára
Írói névadás Kosztolányi Dezső prózájában. Az életmű legfontosabb személynevei és a Sárszeg helynév
Környezeti hatások, fiziológiai állapot és gazda-parazita kapcsolatok európai gyíkfajoknál

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Mészáros Gábor

Tudományág
irodalom- és kultúratudományok

Meszéna Tamás
Mihálka Éva Zsuzsanna
Mikle György
Miklós Dániel
Miklós Martina
Milacski Zoltán Ádám
Misetics Bálint
Molnár Dániel Márton

fizikai tudományok
kémiai tudományok
földtudományok
történelemtudományok
pszichológiai tudományok
informatikai tudományok
szociológiai tudományok
történelemtudományok

Molnár Eszter Edina

történelemtudományok

Murányi Gábor
Nagy Gergely Attila
Nagy Krisztina
Nagy Nóra
Nagy Nóra Zsuzsanna
Nakazawa-Csendom Andrea

biológiai tudományok
informatikai tudományok
neveléstudományok
nyelvtudományok
kémiai tudományok
nyelvtudományok

Nemeskey Dávid Márk
Nemesné Kis Tímea

informatikai tudományok
irodalom- és kultúratudományok

Neuman Péter
Nyúl Boglárka
Oláh Csilla
P. Szabó Dénes

filozófiai tudományok
pszichológiai tudományok
biológiai tudományok
szociológiai tudományok

Pajkos Mátyás
Pajor Sándor
Panka Dániel
Pásztói Balázs
Pásztor Szabolcs

biológiai tudományok
filozófiai tudományok
irodalom- és kultúratudományok
kémiai tudományok
kémiai tudományok

Pereszlényi Ádám
Pethő Lilla
Petró Béla

környezettudományok
kémiai tudományok
pszichológiai tudományok

Értekezés címe
A Holmi negyedik darabjának olvasatai, lokális és globális horizontjai. Pálóczi Horváth Ádám kapcsolatrendszerének
értelmezése
Nemlineáris jelenségek tanítása a középiskolában
Developments in perturbation theory and studies of spin-projected multireference states
Az észak-dunántúli majorok átalakulása a második világháborútól napjainkig: vidékföldrajzi vizsgálat
Csehszlovák-magyar politikai kapcsolatok 1938-1945 között
A fizikai aktivitás szerepének vizsgálata figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar diagnózisú gyermekek körében
Temporal Reconstruction Methods in Self-Supervised Machine Learning
A lakásfenntartáshoz kapcsolódó pénzbeli ellátások és egyéb társadalompolitikai eszközök kritikai elemzése
A XVI. századi északkelet-magyarországi főnemesség hivatalviselési, hivatal és birtokszerzési gyakorlata - Losonczy Antal és
István pályája
Mobilizáció, társadalom és háborús közeg: Magyar értelmiségiek szerepvállalása, személyes attitűdjei és lelki tapasztalatai az I.
világháború idején
Az Salmonella Genomic Island 1 és az IncA/C plazmidok molekuláris kapcsolatainak vizsgálata E. coli modellrendszerben
Elements of Multiparadigm Programming in Scala
A mentorok tanulását és folyamatos szakmai fejlődését meghatározó tényezők
Nézőpont és újrafordítás: az értelmezést befolyásoló nyelvi elemek A nagy Gatsby magyar fordításaiban
Plymer based coloidal drug carriers for hydrophobic drug agents
A Kansei-kori kibyōshi eszmetörténeti elhelyezése és fordítási lehetőségeinek vizsgálata: Forráselemzés a kutatástörténet
kiegészítéséhez
Natural Language Processing Methods for Language Modelling
Kiben Isten abban az üdőben magát kiváltképpen jelenteni akarta." Nepomuki Szent János tiszteletének meghonosítása
Magyarországon
Abandoning the search of the ultimate truth. Strategy shifts in modern physics
„No means no” Rape myths acceptance and the perception of rape
Biológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszkivédő hatásai kukoricában
A magyar rendszerváltás és az 1989 óta végbement hatalmi viszonyok átrendeződésének reprezentációja egész estés
játékfilmekben
A rendezetlen fehérjék evolúciós vizsgálata
A korai njája istenképe és atomizmusa
Privacy, surveillance and transparency in science fiction literature
Synthesis and characterization of polyisobutylene- and polyoxazoline-based functional polymers
Poliizobutilén alapú kotérhálók szintézise, tulajdonságaik, a Fox-Flory összefüggés alkalmazhatóságának és egy felhasználási
lehetőségnek a vizsgálata
Összetett vizuális ökológiai csapdák és a zebracsíkos bőrfelületek ökológiai és fiziológiás tulajdonságainak vizsgálata
Irányított tumorterápiában alkalmazható hatóanyag-peptid konjugátumok hatását befolyásoló tényezők vizsgálata
A vizuális és motoros folyamatok kétirányú kapcsolatának vizsgálata és felhasználási lehetősége a mozgásfejlesztésben

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Pham Hong Diep

Tudományág
biológiai tudományok

Podoletz Léna

állam- és jogtudományok

Polonkai Bálint
Pomázi Bence
Poór Márk
Rácz Gábor
Rácz István
Ribli Dezső Kornél
Rung Ádám
Saskői Éva
Schramek Anikó
Sereg Judit
Simkó Dániel Csaba
Steckel Arnold
Stumphauser Tímea
Surányi Olivér
Szabó Dóra
Szabó Márk
Szabó Péter
Szabolcs Zsuzsanna
Száraz Csilla
Szécsi Judit
Szente Dorina Eszter

földtudományok
nyelvtudományok
matematika- és számítástudományok
fizikai tudományok
fizikai tudományok
fizikai tudományok
nyelvtudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
nyelvtudományok
kémiai tudományok
kémiai tudományok
kémiai tudományok
fizikai tudományok
biológiai tudományok
kémiai tudományok
történelemtudományok
pszichológiai tudományok
történelemtudományok
szociológiai tudományok
neveléstudományok

Szolnoki Lénárdné
Szöllősi Izabella
Tajkov Zoltán
Takács Balázs
Tamás Péter
Tangl Balázs

fizikai tudományok
neveléstudományok
fizikai tudományok
matematika- és számítástudományok
irodalom- és kultúratudományok
történelemtudományok

Értekezés címe
Leaf development and the plants iron nutrition status impact chloroplast physioloy as well as the iron uptake machinery
components PIC1, NiCo, MAR1 and YSL4
Az állami kontroll és a marginalizáció: A hajléktalanság kriminalizációja, az utcai prostitúció szabályozása és a slumosodó
városnegyedek átalakítása
Magyarországi badeni Echinoidea vizsgálatok – taxonómia, paleoökológia
A -nak / -nek rag poliszémiája
Haar null and Haar meager sets in Polish groups
Kozmológiai modellek vizsgálata numerikus szimulációkkal
Gammakitörések és kozmikus környezetük
Mesterséges neurális hálózatok alkalmazása és elemzése adatintenzív tudományos problémákban
Az archaikus Itália fikciója. Az Augustus-kori mitológia rétegei
Tumorszuppresszor homológok fejtődésgenetikai elemzése Caenorhabditis elegans modellorganizmusban
A kvantummechanika tanítása, illetve egyéni fejlődési lehetőségek középiskolában
A szinkronnyelv befogadói értékelése és hatása az anyanyelvi nyelvhasználatra
Új reagensek és ligandumok fejlesztése palládiumkatalizált kapcsolási reakciókhoz
Detailed tandem mass spectrometric investigation of citrullinated peptides for proteomics applications
Poli(N-vinil-imidazol) alapú amfifil és poli(ionos folyadék) kotérhálók előállítása és tulajdonságaik feltérképezése
Study of central exclusive processes and forward neutrons with the CMS detector
Investigating the factors influencing the cognitive state of aged dogs
Egyensúlyi rendszerek vizsgálata NMR-spektroszkópiával
Középkori magyar peregrináció és a prágai egyetem
Aikido pszichológiai és sportélettani szemmel
A Zala és a Mura folyók térsége (Zala megye) a késő bronzkorban
Addiktológiai problémákban érintettek professzionális segítővé válásának útja
Az iskolai rituálék egykor és ma, nevelésre gyakorolt hatásuk - különös tekintettel a 20. század első felének leány- és
nőnevelésének alakulására
Thermalization and transport based on lattice field tehory simulations
A post-stroke afázia neurokognitív vizsgálata: Nyelvi és nem nyelvi kognitív kontroll funkciók összehasonlítása
Hibrid nanorendszerek elméleti vizsgálata
Hermitikus *-algebrák és pozitív funkcionálok kiterjesztései
Vladimir Nabokov Lolita című regényének etikai olvasatai
Közös hadsereg és magyar társadalom. Szombathely katonai helyőrsége és katonai kultúrája a dualizmus idején (1867-1914)

Taricska Nóra
Tashu Tsegaye Misikir
Timár Anikó
Tóth Sarolta

kémiai tudományok
informatikai tudományok
fizikai tudományok
biológiai tudományok

Minifehérjék előállítása és térszerkezet-vizsgálata
Semantic-based Automatic Short Essay Evaluation and Recommendation System
Napszél eredetű hatások egy üstökös körül - vizsgálatok a Rosetta űrszonda mérései alapján
A Rab2 fehérje szerepének vizsgálata az autofág és endocitotikus lebontó folyamatok során

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Tóthné Borbély Viola
Tóthné Kutnyánszky Vera
Török György

Tudományág
neveléstudományok
biológiai tudományok
biológiai tudományok

Tripodi Andrea Angelo
Turlubekova Zhaniya
Ujházy Noémi
Ujszegi János

kémiai tudományok
állam- és jogtudományok
környezettudományok
biológiai tudományok

Urbán Ilona Anna
Vadas Réka
Vágási Tünde
Vass Anna Johanna
Vereb Viktor

történelemtudományok
történelemtudományok
történelemtudományok
irodalom- és kultúratudományok
földtudományok

Veres Kristóf György
Veress Alexandra
Világi Dávid
Zipernovszky Kornél Ferenc

történelemtudományok
biológiai tudományok
történelemtudományok
irodalom- és kultúratudományok

Zolczer Peter
Zoltán Dominika Gyöngyvér
Zsiborás Gábor

nyelvtudományok
irodalom- és kultúratudományok
földtudományok

Értekezés címe
Innovatív felnőttképzési és emberi erőforrás modellek a hazai járműiparban: igények és megvalósítás
A TRA-1/GLI szex-determinációs fehérje célgénjeinek meghatározása és analízise Caenorhabditis elegans-ban
Májspecifikus transzporterek kifejeződésének vizsgálata humán embrionális őssejtekből differenciáltatott májsejt-szerű
sejtekben
Development of a novel class of cyclic NGR peptides for targeted drug delivery
The Devil is in the Details: Drug-Trafficking and Corruption in Kazakhstan
Tájváltozások társadalmi érzékelésének vizsgálata Duna-Tisza közi mintaterületeken
Kétéltűek kémiai védekezésének evolúciós ökológiája –kölcsönhatások mikrobák és a természetes immunrendszer első védelmi
vonala között
Az Énekek éneke korai rabbinikus értelmezése: Az ismétlés irodalmi mintázatai a Canticum Rabbában
Temple Laboratories in Graeco-Roman Egypt
A pannoniai katonaság vallási feliratai a principátus korában
Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára
Geoheritage and Resilience. Selected studies of volcanic geoheritage areas from different geographical environments and
different levels of protection
A magyar királyi kancellária okleveles gyakorlata 1172 és 1301 között
A horizontális géntranszfer genetikája: tanulmányok a mobilis genetikai elemek témakörében
Bennszülött"-telepes kapcsolatok Natal és Zuluföld területén (1824-1900)
The role of jazz in shaping identity politics: examining intercultural influences from the beginning of the jazz age till the
outbreak of the Second World War
The effects of technical constraints in multimedia translation
A véletlenszerűség poétikája Csehov elbeszéléseiben (problématörténet – elmélet – szövegértelmezés)
A Dunántúli-középhegység felső-pliensbachi– alsó-bajoci foraminiferáinak taxonómiai, biosztratigráfiai, paleoökológiai és
paleobiogeográfiai vizsgálata

Külföldön szerzett tudományos fokozat – doktori (PhD) fokozatként történő – honosítása
Agárdi Izabella
Aranyi Gábor
Biplab Dey
Blazsek Virág Ilona
Bródy Luca Sára
Elekes Ábel Sándor
Gela Merabishvili
Hegyi Gábor
Hutsaliuk Artur

irodalom- és kultúratudományok
pszichológiai tudományok
fizikai tudományok
állam- és jogtudományok
szociológiai tudományok
informatikai tudományok
földtudományok
állam- és jogtudományok
fizikai tudományok

2021-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Janosov Milán
Kató Péter
Könye Viktor Arthur
Kundan Vaman Kadam
Lajtai László
Lakatos István
Marno Hanna
Schléder Zsolt
Szabo Csaba Zoltán
Vanya Ádám
Varga János
Vásárhelyi Orsolya
Vodicska Barbara
Wakai Seiji
Yoshikazu Nagai

Tudományág
fizikai tudományok
történelemtudományok
fizikai tudományok
fizikai tudományok
szociológiai tudományok
filozófiai tudományok
pszichológiai tudományok
földtudományok
nyelvtudományok
informatikai tudományok
informatikai tudományok
szociológiai tudományok
biológiai tudományok
neveléstudományok
fizikai tudományok

Értekezés címe

