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Dr. Csizmadia Ervin, egyetemi docens
 Milyen szerepet játszanak az agytrösztök egyes pártok versenyképesebbé
tételében?
 Az Európai Unió mögött is állnak agytrösztök. Milyen szerepet játszanak
pontosan?
 A két iker-fogalom: Network-társadalom és network-politika.
 Globális kormányzás.

Dr. habil. Fazekas Csaba, egyetemi docens
 Nemzetközi kapcsolatok története a 19-20. század egyes korszakaiban
 Nemzetállamok létrejötte és szövetségi rendszerek a 19. században
 Háborúk és békék a 19-20. században
 Előre egyeztetés után bármilyen egyéni szakdolgozati témában

Dr. Fekete Sándor, egyetemi adjunktus
 Nemzetközi szervezetek a világban: kialakulásuk és működésük.
 A demokrácia és a jogállamiság mérése, a demokratizálódás perspektívái
egy tetszőlegesen választott régióban, országcsoportban (szub-szaharai
Afrika, Latin-Amerika, Közel-Kelet stb.) vagy országban esettanulmány
jelleggel.
 Migrációs válság és bevándorlás ellenes populizmus Nyugat- és KözépEurópában.
 Fenntarthatóság,

környezeti

etika

és

környezetvédelem.

problémák és társadalmi hatásaik a 21. században.

Ökológiai

 A politikai–gazdasági átmenet nemzetközi összefüggései a közép-, és
kelet-európai országokban. A „visegrádi országok” nemzetközi politikai
szerepvállalási lehetőségei és tapasztalatai: a Visegrádi Négyek (V4), mint
szub-regionális csoport tevékenységének kérdései.
 Bukott államok, államkudarc esettanulmányok (Afganisztán, Szomália,
Irak, Szíria stb.).
 Az illegális drogkereskedelem transznacionális hálózatai. A drogkartellek
politikai befolyása (lehetséges esettanulmányok Mexikó, Kolumbia stb.).

Dr. Havasi Virág, egyetemi docens
 Vallás és társadalom
 Vallás és politika
 Vallás és külpolitika
 Vallás és gazdaság kapcsolata valamelyik országban vagy régióban
 Bármely EU-s ország vagy országcsoport EU-s tagságának története
 Gazdasági-társadalmi-politikai hatásai

Dr. Kunt Gergely, egyetemi adjunktus
 Magyarország

külpolitikája

(dualizmus,

Horthy-,

Kádár-korszak

és

az 1990-es évek)
 A

külpolitika

reprezentációja

a

magyar

sajtóban

korszakokban

Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
 Nők politikai szerepvállalása
 Roma érdekképviselet
 Határokon átívelő környezeti konfliktusok elemzése
 Család, gyerekvállalás nemzetközi metszetben
 Párkapcsolati trendek a változó világban
 Az inter- és multikulturalitás: elmélete, gyakorlata
 Társadalmi innovációk nemzetközi kitekintéssel
 Politikusok életútja – karrier, mobilitás és kapcsolati tőke

a

fent

említett

Sziszkoszné Dr. Halász Dorottya, egyetemi docens
 Nemzetközi kapcsolatok története, 1890–1945:


Az Amerikai Egyesült Államok útja a világhatalomig



A világháborúk korának diplomáciatörténeti vonatkozásai



A holokauszt nemzetközi dimenziói

 Nemzetközi kapcsolatok története, 1945–1991:


(Fegyveres és fegyvertelen) hidegháborús konfliktusok



Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a hidegháború idején

 Az Egyesült Államok a 20–21. században:


Belviszonyok, társadalmi változások a 20. századi Egyesült Államokban



Bel- és külpolitika összefüggései az Egyesült Államokban

 Migráció az amerikai kontinensen:


Az Amerikai Egyesült Államok bevándorláspolitikájának változásai



Az amerikai magyarság történetének kérdései

Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai tanár
 A Közel-Kelet térsége
 Törökország bel-és külpolitikája, a török gazdaság és társadalom
 Irán bel-és külpolitikája, az iráni gazdaság és a perzsa társadalom
 Az iszlám világ múltja és jelene
 Közép-Ázsia térsége
 Az európai integráció története, az EU működése, intézményrendszere
 Érdekérvényesítés az EU-ban
 Magyarország és az EU kapcsolata
 A magyar külpolitika a rendszerváltás óta
 Szakdiplomáciák
 Amerikai civilizációk
 A globalizáció folyamata
 Nemzetközi gazdasági szervezetek
 Előre egyeztetés után bármilyen egyéni szakdolgozati témában

