2007-ben doktori fokozatot elnyertek
Név
Ádám László Zoltán
Adir-Nizri Tamar
Agg Zoltán

Tudományág
Földtudományok
neveléstudományok
Földtudományok

Ágoston Lászlóné

Biológiai tudományok

Angster Erzsébet
Apatóczky Ákos Bertalan
Árva Valéria
Bádonyi Krisztina
Baksy Péter Ernő
Balázsné Drozgyik Klára
Bálint Ana-Maria
Bálint Marianna

Informatikai tudományok
Nyelvtudományok
Neveléstudományok
Földtudományok
nyelvtudományok
Neveléstudományok
Kémiai tudományok
Történelemtudományok

Értekezés címe
A Sajó menti kőszéntelepes összlet szekvencia sztratigráfiai vizsgálata, kora, ősföldrajzi viszonyai
Health Education for Jewish and Arab Elderly People in Israel
A megyerendszer változó szerepe a magyar közigazgatásban
Az intersticiális víz fizikai, kémiai jellemzői a Fertőn, figyelemmel a nádasra, valamint az üledékhez és a kapcsolódó
vízterekhez kötődő kölcsönhatásokra
SDP keretrendszer a szoftverminták használatát befolyásoló tényezők alapján
Yiyu.Egy 16.századi kínai-mongol szótár megfejtése
The instruction of English language writing skills at secondary scholls in Hungary
Tájdegradáció vizsgálata dombsági mezőgazdasági területen
A nyelvi tervezés lehetőségei és korlátai a norvég írott normák kilalkulásának tükrében
A két tannyelvű képzés iskolaszervezési kérdései
Fluoros aminok, -éterek és -ketálok szintézise és fizikai tulajdonságaik vizsgálata
Az Árpád-kori településhálózat rekonstrukciója a Dorozsma-Majsai homokhát területén

Bánóczi Zoltán

kémiai tudományok

Enzimaktiváló és enzimszubsztrát peptidek, valamint tumorellenes szer célbajuttatása sejtpenetráló peptidekkel

Bányász Ákos

Kémiai tudományok

Bartus Dávid

Történelemtudományok

Batáryné Szegő Éva Mónika
Bednanics Gábor

biológiai tudományok
irodalomtudományok

Beke Angéla

biológiai tudományok

Beke Tamás

Kémiai tudományok
Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok

Beke Zsófia

Ultragyors kinetikai adatok modellfüggetlen dekonvolúciója, és uracilszármazékok szingulett gerjesztett állapotának
tanulmányozása
A csontból és egyéb nyersanyagokból készült római kori figurális díszítésű hajtűk és késnyelek kapcsolatrendszerének
összehasonlító elemzése
Az ösztrogén hatásai a bazális előagyi kolingerg neuronokra és az agyi proteomra
A magyar lírai modernség kezdetei
Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel? A dUTPázis szabályozása és egy újonnan azonosított U-DNS nukleáz a Drosophila
melanogaster fejlődésében
A Theoretical Study on the Stereochemical Properties of beta-Amino Acids and beta-Peptides
Fritz Valjavec (1906-1960) a két világháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban

Bencze Szilvia

Biológiai tudományok

Az emelt légköri CO2-koncentráció és egyes környezeti tényezők hatása az őszi búzára (Triticum aestivum L.)

Benedetti Gábor
Bényei Gyula

Filozófiai tudományok
Kémiai tudományok

Berente Imre

kémiai tudományok

Berki Judit
Bíró Eszter
Blénessy Gabriella

Irodalomtudományok
Pszichológiai tudományok
Neveléstudományok

Bognár Zalán

Történelemtudományok

Politika és erkölcs, a liberális demokrácia eszközrendszerének kialakulása
Kalitkavázas vegyületek szintézise és mezomorf tulajdonságainak vizsgálata
Molekulamodellező módszerek fejlesztése és alkalmazása enzimatikus foszfátészter hidrolízis mechanizmusának
tanulmányozására
A szivacs, a tükör és a lakmuszpapír. Magyarországi Hamlet előadások 1952-87.
Interakciós szinkronitás hipnózisban
A programozás tanítása
Magyarok hadifogságban Magyarországon, a magyarországi hadifogoly-gyűjtőtábor a hazai források tükrében 194445

2007-ben doktori fokozatot elnyertek
Gombaglikoproteinek rubia tinctorum L. tenyészeteinek antrakinon termelésére kifejtett hatásai és ezen vegyületek
analitikai kémiai vizsgálatai
A felgyorsult beszéd produkciós és percepciós sajátosságai
Egyfalú szén nanocsövek optikai vizsgálata és funkcionalizálása

Boldizsár Imre

biológiai tudományok

Bóna Judit
Borondics Ferenc

Bődy Edit
Bugysky Drora
Buza Antal
Czajlik András
Czakó Gábor
Czeglédi Alíz Edina
Czeglédi Sándor
Czinki Eszter

nyelvtudományok
kémiai tudományok
Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok
Irodalomtudományok
Neveléstudományok
Informatikai tudományok
Kémiai tudományok
kémiai tudományok
biológiai tudományok
Neveléstudományok
Kémiai tudományok

Csanád Máté

fizikai tudományok

Relativisztikus nehézion-ütközések elméleti és kísérleti vizsgálata a RHIC-nél: fókuszban a nem-centrális ütközések

Csatádi Katalin

biológiai tudományok

A korai kezelés és a korai táplálkozási tapasztalatok hatása a nyúl (Oryctolagus cuniculus) viselkedésének
egyedfejlődésére

Csejdy Júlia

Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok

Vígh Tamás szobrászművész köztéri szobrai

Csire Márta

Biológiai tudományok

Lymphotrop emberi herpesvírusok (HHV-4, HHV-5, HHV-6 és HHV-8) reaktiválódása és szaporodása plazmasejt
elfajulásában és eosinophil granulomában szenvedő betegekben

Csizmadia Zsolt Gábor

matematika- és számítástudományok

Új típusú pivot algoritmusok pivot a lineáris optimalizálásban és egy olajipari alkalmazás

Csomor Eszter

biológiai tudományok

Dankovics Natália
Darida Veronika

Pszichológiai tudományok
filozófiai tudományok

Deák Adrienn

neveléstudományok

Deák József
Désfalvi-Tóth András

Földtudományok
Irodalomtudományok

Dobos Károly Dániel

nyelvtudományok

Dolmányos Péter

Irodalomtudományok

Dow Mohamed Ahmed

biológiai tudományok

Dudás Mária

nyelvtudományok

Boros Judit

Magyar festők Párizsban (1880-1896)
Változatok egy hősre: Az abszurd felé mutató egyes jellegzetességek W.B. Yeatsnéhány drámájában
The World of principals making breakthroughs in innovatitive, restructered high schools in Israel
Különösen nagy adattömegek kezelésének egyes kérdéseiről
Biológiailag aktív oligopeptidek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel
Kis molekulák teljes színképének kvantumkémiai számítása
Baromfipestis vírus (NDV) genotípusok filogenetikája és evolúciója
A latin nyelv tanítása nyolcosztályos gimnáziumban
Aminosavak, peptidek és fehérjék elméleti szerkezetvizsgálata

The effect of complement C1q and Toll-like receptor ligands on human monocyte-derived dendritic cells; immunity
versus tolerance
Elemi személyközi események kauzális sémái a magyar nyelvben
La theorie de la representation chez Lous Marin
Érvek és ellenérvek mozgássérültek integrált nevelésével kapcsolatban (Empirikus vizsgálat Spanyolországban és
Magyarországon)
A Duna-Tisza köze rétegvíz áramlási rendszerének izotóp-hidrológiai vizsgálata
L’essai aux confins du lyrisme et de la réflexion théorique
„Arany alma ezüst foglalatban”. Maimonidesz arab nyelvű terminológiájának elemzése, különös tekintettel e
fogalmiság továbbélésére Ábrahám Maimonidesz írásaiban
A kortárs ír költészet „írsége”. A hely, a történelem és a kulturális kontinuitás az angol nyelvű kortárs ír költészetben
Gyermekek és nyulak enterális megbetegedéseiből származó kórokozó escherichia coli törzsek összehasonlító
elemzése
A modern civilizációs terminológia. Az angol eredetű szavak a bolgár és magyar informatikai nyelvben
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Dusnoki József
Egyed Katalin

Történelemtudományok
Pszichológiai tudományok

Főúri élet a Harrucken család gyulai kastélyában
Az attitűdök megértése csecsemőkorban: a tárgyközpontú megközelítés

Eitler Tamás Krisztián

nyelvtudományok

A kései középangol kor szórendi variációjának néhány szociolektális, nyelvjárási és kommunikációs vonatkozása

Eke Zsuzsanna
Eszenyi Réka
Farkas Katalin
Farkas Viktor
Fauszt Tibor

Kémiai tudományok
Neveléstudományok
Történelemtudományok
Kémiai tudományok
Neveléstudományok

Trichotecének analitikája
Online Chat int he Secondary School EFL Class
Magyar függetlenségi törekvések 1859-1867: a Csáki-Komáromy féle szervezkedés
Koronaéter és ciklopeptid alapú komplexek vizsgálata
A dezorientáció felismerése és mérése a multimédia oktatási anyagokban

Fekete Zsolt

matematika- és számítástudományok

Gráfok és rúdszerkezetek merevsége

Feketéné Szabó Éva
Ficzné Terbe Erika

A konduktor-tanító képzés speciális feladatai a mozgássérült gyermekek integráló nevelése érdekében
16. századi magyar nyelvű misszilisek forrástörténeti, nyelvtörténeti tanulságai

Forman Balázs György
Frisnyák Zsuzsanna

neveléstudományok
Nyelvtudományok
Néprajz és kulturális antropológiai
tudományok
Földtudományok
Történelemtudományok

Gabay Eyal

Neveléstudományok

Gajdó Tamásné Gődény Andrea

irodalomtudományok

Gauthier Estelle

Történelemtudományok

La consommation du méta len France orietale et en Transdanubie du XVIIeme au Ixéme siecle avant notre ere

Gayer Zoltán
Gesztesi Enikő
Gianone András

Szociológiai tudományok
nyelvtudományok
Történelemtudományok

Gombos Imre

biológiai tudományok

Gombos Norbert
Granasztói Péter
Gróth Dániel
György Béla

Neveléstudományok
Történelemtudományok
Történelemtudományok
Történelemtudományok

Győriné Stefanik Krisztina

pszichológiai tudományok

Hain Ferenc

Pszichológiai tudományok

Hanczkó Róbert

Kémiai tudományok

Hargitai Henrik István

földtudományok

A befogadás útjai (A nézői várakozások szerepe a filmes és médiaszövegek élvezetében)
A görög történetírás fejlődése Akusilastól Hekataioson át Hérodotosig
Az Actio Catholica története Magyarországon 1932-1948
Az immunsejtek lipid raft membrán mikrodoménjeinek jellegzetességei és szerepük a T-sejt aktiváció
szabályozásában
A közép- és felsőfokú tanítóképzés fejlődése Magyarországon a korabeli központi tantervek tükrében
A lakáskultúra változása egy alföldi mezővárosban. Kiskunhalas, 1760-1850.
A Visegrád-gizellamajori erőd és a Dunakanyar szerepe a késő római védelmi politikában
A romániai Országos Magyar Párt története
Az iskoláskorra vonatkozó prognózis kérdése autizmusban - a korai képességmintázat és a naív tudatelméleti
vonatkozású viselkedések szerepe
Kapcsolatháló a világhálón a WIW
Aminosavak és aminok származékkészítése O-ftálaldehid-reagensekkel: eltérő tioltartalmú termékek összehasonlító
értékelése HPLC alkalmazásával
A hiperspektrális képfeldolgozás módszerei és az első magyarországi képalkotó spektrométeres repülés adatainak
elemzése

Fodor Ferenc

Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században
Regionális programozás az Európai Unióban
Áruforgalom, áruszálíítás és a magyarországi vasutak (1895). Vasút-ember-tér kapcsolatok
Improving the quality of the Work of truant offices in israeli local authorities by using computerized information
system
"Akkor így én is keresztény vagyok" Zsoltárok a modern magyar lírában - a tradíció felépülése az 1945 utáni
helyzetben
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Harmati Béla László

Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok

Harsányi Anett Eszter

biológiai tudományok

Hoffmann Orsolya

neveléstudományok

Horgas Judit Anna
Horváth Péter
Horváth Zoltán
Hunyadi Viktória

Irodalomtudományok
Informatikai tudományok
fizikai tudományok
földtudományok
fizikai tudományok

Huszághné Kelecsényi Ágnes

Irodalomtudományok

Ittzés Máté
Iványi Róbert
Ivasivka Sarolta
Jakobi Ákos
Jankó Ferenc

Jankó Zsolt

Nyelvtudományok
Kémiai tudományok
Irodalomtudományok
földtudományok
földtudományok
Informatikai tudományok

Árpa csíkos mozaik vírus (BSMV) fertőzésének hatása árpa növények fotoszintetikus apparátusának kialakulására,
szerkezetére és működésére
E-learning alapú távoktatási programok és az önszabályozó tanulás összefüggéseinek vizsgálata a magyar
felsőoktatásban
Természet és környezet a reneszánsz angol irodalomban - ökológiai megközelítésből
Távoktatási tananyagok fejlesztésének módszertani kérdései
SiH4 és H2-SiH4 gázkisülések optikai és tömegspektroszkópiás vizsgálata
Negyedidőszaki környezetváltozások nyomai poszt-pannóniai üledékeken és paleotalajokon
Mikroszövecskék szerkezeti és stabilitási modellezése
Stein Aurél (1862-1943) és a magyar tudomány. Kapcsolatok a Magyar Tudományos Akadémiával - Steingyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Kömyvtárában
Tanulmányok az argumentum használatáról a görög és az indo-iráni nyelvekben
Új típusú ciklodextrin-származékok előállítása és speciális alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
"Sokszínű ég alatt élek" (A természet, mint szakrális tér a nyenyec prózairodalomban)
Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban
Történelmi városrészek településföldrajzi vizsgálata a Dunántúlon: a városfelújítás eredményei és hatásai
Photorealistik 3D models of Real-World objects

Jávorszky Eszter Györgyi

Kémiai tudományok

A mátrixhatás vizsgálata felszíni-, felszín alatti és ivóvízben gőztér-gázkromatográfia-tömegspektrométer rendszerrel

Jelenfiné Koncsek Andrea

Neveléstudományok

A konstruktív szokásrendszer kialakulásának pedagógiai és pszichológiai alapjai, fejlesztési irányai és metodikája 3-7
éves korig

Horváth Katalin

Későbarokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban

Joó Marianna
Juhász Krisztina

Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok
neveléstudományok
földtudományok

The Role of Motivation in adult Language Acqusition
A német transznacionális vállalatok térbeli szerveződése

Jüttner Alpár

Matematika- és számítástudományok

Paraméteres problémák a kombinatorikus optimalizálásban és ezek távközlési alkalmazásai

Kalcsó Gyula
Kalla Zsuzsa
Kátay György
Katona Nóra
Katona Zsolt

nyelvtudományok
Irodalomtudományok
Kémiai tudományok
pszichológiai tudományok
Informatikai tudományok

Kende Anikó

Kémiai tudományok

A névszóinreflexió nyelvi változói a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliség első fél századában
"Mivé egykor talán lehetni álmodoztam" A naplóíró Bártfay László
Az aszkorbigén és az 1'-metil-aszkorbigén előállítása, előfordulása káposztafélékben és biológiai hatásai
Tanulói stílusok és szocializáció összehasonlító vizsgálat
Véletlen Gráf Modellek (Random Graph Models)
Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek élelmiszerek növényvédő-szermaradékainak gázkromatográfiás
meghatározásában

Kende Tamás

Állam- és jogtudományok

Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával és finanszírozásával kapcsolatban Európában

Kenderfi Miklós

Neveléstudományok

Hátrányos helyzetű fiatalok integrációs esélyeinek új típusú támogatása

Jernyei-Kiss János

Civitas Dei- civitas terrena. Maulbertsch freskóműve a váci székesegyház liturgikus termében
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Kereszturi Ákos
Kereszty Orsolya
Kimmel Magdolna
Kiss Margit
Kocsis Bence György
Kocsonya András
Kolláth Katalin
Kolok Sándor
Korompayné Sebestyén Nóra
Kovács Tamás
Kováts Éva
Kovátsné Loch Ágnes
Kožik Diana
Kozma Gábor
Könyves Vera
Krajcsi Attila

földtudományok
Neveléstudományok
Neveléstudományok
Nyelvtudományok
fizikai tudományok
Fizikai tudományok
Neveléstudományok
biológiai tudományok
Nyelvtudományok
kémiai tudományok
Kémiai tudományok
Neveléstudományok
Nyelvtudományok
Neveléstudományok
fizikai tudományok
Pszichológiai tudományok

Vízfolyások vizsgálata a Marson
Középfokú leánynevelés és nemzetépítés a dualizmus kori Magyarországon
A reflektív tanárképzési modell a gyakorlatban
Főnévi vonzatok a magyar nyelvben
A gravitációs hullámok alkalmazása az asztrofizikában
Méréstechnikai és kiértékelési fejlesztések a kvantitatív röntgenemissziós analitikában
Speech acts as realisation of formulaic langiage use: A study of efl buisness negotiations
Fluorometriás módszerek alkalmazása sejtes rendszerekben a gyógyszerkutatás szolgálatában
Az impresszionizmus Áprily Lajos költészetében
Termikus plazmábanlejátszódó folyamatok vizsgálata reakciókintekai modellekkel
Kristályos fullerénszármazékok topokémiai reakciói
The effect of the types and the language of tasks on reading comprehension test performance
A szenci ö-ző nyelvjárás. Egy felvidéki magyar nyelvjárássziget többszempontú vizsgálata
A pedagógus-továbbképzések oktatási rendszerként történő vizsgálata
Az indukált csillagkeletkezés kapcsolata a csillagközi anyag nagy- és kis-skálájú szerkezetével
Tárgyak kvantifikációja: a szubitizáció oka és a számolás természete

Kun Gábor

Matematika- és számítástudományok

Relációhomomorfizmusok bonyolultsága

Lagzi Gábor Zoltán
Lantos Diána Adrienn

történelemtudományok
kémiai tudományok

Ukránok és az ukrán-kérdés a két világháború közötti Lengyelországban (1918-39)
Aldehidek hidroszililezése aranyalapú katalizátorokkal

Lázár Ildikó

Neveléstudományok

The Role and Status of Intercultural Communication Training in English Language Teacher Education in Hungary

Lázár Péter

Történelemtudományok

Lisznyai Sándor
Lőrincz László Magor
Ludik Péter
Lukácsi Tamás
Lukácsné Bajzek Mária

Pszichológiai tudományok
biológiai tudományok
Informatikai tudományok
Állam- és jogtudományok
nyelvtudományok
Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok
biológiai tudományok
Állam- és jogtudományok
Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Földtudományok
Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok
nyelvtudományok

Lupescu Radu
Magyar Gabriella
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elején
Depressziós tünetek egyetemisták körében. A tünetintegráció és a segítő kapcsolati attitüdök
Fiziológiás és patológiás szinkronizációk mechanizmusai a vizuális rendszerben
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A középfokú tanítóképzés története 1945-től felsőfokúvá válásáig
Palimpsestes maeterlinckiens Étude de la dramaturguie de Maurice Maeterlinck
Csillagközi buborékok és csillagok körüli törmelékkorongok vizsgálata infravörös adatok alapján
Mechanikai ingerlés hatásainak vizsgálata vékonybélen: In vivo és in vitro kísérletes modellek
Results of the Deep Extragalactic VLBI-Optical Survey pilot project
Programozott sejtpusztulás vizsgálata Manduca sexta lárvális zsírtestében
The influences of interpersonal communication on the internet on the youth
Kölcsönből fogyasztói hitel
Új tartalékfehérje gének izolálása a Bánkúti 1201 búzafajtából
Promotion of the Competitive women's sport in Israel
Les phrases a sujet fige: étude pragmatique, syntaxique et semantique
Tanulási képességek összehasonlító vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél az iskolaérettség függvényében
The influences of outdoor and recreational activities on teamwork among mildly retardet adolescentes
Növényvédőszerek kölcsönhatása ciklodextrinekkel
Fritz Valjavec (1906-1960) a két világháború közötti magyar-német tudmánypolitikai kapcsolatokban
A magyarországi késő-kréta heterodont Eusuchia krokodil cranioanatómiai, izomzati és funkcionális morfológiai
vizsgálata és összehasonlíása más heterodont krokodilokkal
A katonai főperek Magyarországon. A koncepció felépítése az 1949-1950 évi törvénysértő katonai perekben
A yin és yang fogalma az ókori kínai természetfilozófiában és gondolkodásban. A hadakozó fejedelemségek
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A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere (1867-1914)

Pap Gyula

matematika- és számítástudományok

Konstruktív bizonyítások párosításra és annak általánosításaira

Papp István

Néprajz és kulturális antropológiai
tudományok
Történelemtudományok

Papp Mónika

állam- és jogtudományok
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Emberi agyminta, mint mátrix okozta nehézségek nyomnyi molibdén és stroncium meghatározásakor
Mohavegetáció térbeli mintázatának és időbeli dinamikájának vizsgálata radiolarit alapkőzetű területeken
Kompetició, kolonizáció és aggregáció metapopulációs modellekben
Függetlenaltér-analízis
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A Medvednica hegység (Horvátország) paleozoos és mezozoos sorozatainak metamorf fejlődéstörétnete,
összehasonlítva az ék-magyarországi hasonló korú képződmények metamorfózisával
Völkisch kihívás, konzervatív válasz. A Habsburg Birodalom a két világháború közötti német és osztrák
történetpolitikai gondolkodásban – magyar kitekintéssel
Félszáraz gyepek spontán regenerálódása az Erdélyi Mezőség felhagyott szántóin
A lélekgondozás fenomenológiai praxisa Viktor Frankl exisztenciaanalizise alapján
Searching the Web with Low Space Approximations
Az állatokhoz való viszony a társas-társadalmi kapcsolatok rendszerében
Planktonikus Rotatoria együttesek jellegzetes hidrológiai helyzetekben a Duna Gemenci Árterében
A görög mitológia és művészet kapcsolata Schelling művészetfilozófiájában
A magyar szovjet diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok főbb problémái 1922-1935
The Riddle as a Learning and Educational Tool
A technológia és minőség kapcsolata a szőlőfeldolgozás-mustnyerés munkafolyamatában
Magyarország és az Oszmán Birodalom közötti kereskedelmi kapcsolatok a 16. század elején. A baracsi és kölpényi
harmincadok fogalma
A mongol és belső-ázsiai török népi hitvilág szókincsének összehasonlító elemzése
A Conyza canadensis L. (Cronq.) paraquat rezisztencia mechanizmusa
Az általánosan művelő matematikai és szakmai képzés kapcsolata a kereskedelmi és vendéglátóipari középfokú
szakoktatásban
Kén-, nitrogén- és oxigéntartalmú vegyületek gázkromatográfiás elemzése szénhidrogén-mátrixban
Papok, papi testületke - vallási intézmények Daciában és pannóniában a principatus korában - a szervezett vallási élet
feliratokról ismert papi vezetői
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Régió és térszerkezet az Európai Unióban
Shakespeare szonettjei Szabó Lőrinc fordításában
A pronominalzáció és renominalizáció mint az énmegjelenítés az ellenség megformálásának eszköze a Szabad Nép
vezércikkeiben (1949, 1950-51)
Kartelltilalom az Európai Közösség jogában
A magában való és a transzcendentális tárgy fenomenológiája
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A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. (Közelítés a 20. századi magyar katolikus irodalom problémájához)
Az önálló tanulói szokások kialakítása az idegennyelv-oktatásban
Elektrokémiai töltésátlépési folyamatok sörétzajának vizsgálata
Az EEG aktivációs mintázatainak vizsgálata uretánnal altatott patkányban
Információátvitel, kommunikáció és nemlineáris dinamika neurobiológiai rendszerekben
Jean Giono regényeinek stílusa a magyar fordítások tükrében
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Investigations in Two-Dimensional Quantum Field theory by the Bootstrap and TCSA Methods
Egy agyi szerin proteáz, a humán tripszin 4 funkcionális vizsgálata
Cigány tanulók szocializációs felzárkóztatása
Ipoly mente helynevei
Komplex, integrált és differenciált program a társadalmi és munkaerőpiaci kirekesztődés veszélyének kitett fiatalok
segítésére
A földrajz tartalmának, szerkezetének és szerepének átalakulása a hazai közoktatásban
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Gametofitikus sejtek manipulálása és egy teljes in vitro fertilizációs rendszer kidolgozása Torenia fournieri-ben
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A progresszívről és az imperfektívről
Schprachspielerische Abweichungen in der Werbesprache
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Heterociklusos vegyülettárak oldatfázisú parallel szintézise
A magyar irodalom fogadtatása Dániában, Svédországban és Norvégiában
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Alacsony dimenziós n komponensű fermionmodellek
Az euro-turáni és szibériai faunavidék Philodromus fajainak (Philodromidae, Araneae) taxonómiai revíziója
Mátrix analitikus módszerek és nagyeltérés elmélet kiegészítő használata egy általános telekommunikációs
sorbanállási modellre
A Kalevala női alakjai és feminin szimbólumegyüttesei
Egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) közösségek szerveződése Magyarországon
Komponensek keresése a megerősítéses tanulásban
A bécsi és budapesti prózai színházak repertoárja 1900 körül
Az emberi bioszféra-átalakítás nagy ugrásai
Lengyelország történeti és mitikus kezdetei
Sejtkapcsolatok és sejtmigrációk szerepe az idegsejtek fejlődésében
Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években
Minimum Armstrong Relations of Key Systems and Related Combinatorical Problemes
A pályaszocializáció folyamatának vizsgálata szociálpedagógus hallgatók körében
Az újszövetségi (Koiné) görög nyelv oktatásának helyzete a XX-XXI. század fordulóján Magyarországon
Az idegen nyelvű üzleti levélírás tanítása a felsőoktatásban
A Szépművészeti Múzeum modern külföldi gyűjteményeinek létrehozói

A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma
A nem-szubjektivisztikus tapasztalás elmélete a filozófiai hermeneutikában
A projektoktatás elmélete és gyakorlata a hazai középiskolákban
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A zsidó valláshoz való visszatérők Budapesten. A hagyományoktól való elszakadás és a baál tsuvá jelenség kérdései
(2005)
Argumentumstruktúra és lexikon. A puszta NP grammatikai sajátosságai a magyarban és ezek következményei a
predikátumok lexikonbeli argumentumstruktúrája
Az izolált ocularis congenitalis abnormitások kóreredeti (genetikai és teratogén) vizsgálata
Magyarország keleti és nyugati határmenti kistérségeinek helyzete és perspektíváis a rendszerváltozást követő
években
A Bombina bombina és Bombina variegata morfológiai és genetikai vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel
filogeográfiájukra és a két faj által alkotott hibridzónákra
Genre in use: the recontextualisation of classroom practice in research articles and undergraduate theses
Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában
Fémhabok szerkezeti és mechanikai vizsgálata
Kihívások és megoldási lehetőségek a felnőttképzésben
Adalékok a portugál, a spanyol és a magyar igerendszer egybevető vizsgálatához
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