FELSŐOKTATÁSI MESTERKÉPZÉS HALLGATÓI KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK (ÚNKP-21-2)
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Kutatási téma címe

ÚNKP-21-2-I-PPKE-87

PPKE JÁK

5

1 állam- és jogtudományok

A digitális platformok és a szólásszabadság

ÚNKP-21-2-I-PPKE-80

PPKE ITK

5

1 biológiai tudományok

Mezotelióma sejtvonalak érzékenységének vizsgálata dasatinib
és nintedanib kombinált alkalmazására

ÚNKP-21-2-II-PPKE-74

PPKE BTK

10

9 történelemtudományok

Örmény történetírás a 18. századi Magyarországon

ÚNKP-21-2-I-PPKE-82

PPKE BTK

10

9 történelemtudományok

Az orosz cár és a perzsa sah Hegyi-Karabahban-A 19. sz.
birodalmainak küzdelme a dél-kaukázusi határrégióért

ÚNKP-21-2-I-PPKE-70

PPKE ITK

10

7 informatikai tudományok

A piactisztító ár szétcsatolása előző napi villamosenergia-piacok
esetén

ÚNKP-21-2-I-PPKE-79

PPKE BTK

10

6 neveléstudományok

A szociális kompetencia fejlesztési lehetőségei az oktatásban

ÚNKP-21-2-I-PPKE-88

PPKE JÁK

5

ÚNKP-21-2-I-PPKE-86

PPKE BTK

10

ÚNKP-21-2-I-PPKE-78

PPKE BTK

10

A hazai büntetőjogi szabályozásban megjelenő társadalomra
veszélyességet kizáró okok dogmatikai elemzése, különös
1 állam- és jogtudományok
tekintettel a jogos védelemi helyzet és a sértetti belegyezés
kérdéseire
„Csodás e játék és nemes…”A drámapedagógia módszertanára
6 neveléstudományok
épülő önismereti projekttervek fejlesztése és gyakorlati
megvalósítása
6 neveléstudományok

1

„Isten(i)élmény: új történet & élő hit” módszer a gyakorlatban
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besorolása
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ÚNKP-21-2-I-PPKE-76

PPKE BTK

10

8 pszichológiai
tudományok

Pajzsmirigybetegséggel élő nők életminősége a társas támogatás,
a megküzdés és a kontrollérzet függvényében

ÚNKP-21-2-I-PPKE-81

PPKE JÁK

10

1 állam- és jogtudományok

A virtuális eszközök adójogi kérdései

ÚNKP-21-2-I-PPKE-66

PPKE ITK

5

1 biológiai tudományok

A posztszinaptikus denzitás Homer-1 fehérje EVH1
doménjének mutációs és NMR alapú szerkezet- és
dinamikavizsgálata

ÚNKP-21-2-I-PPKE-90

PPKE ITK

5

7 informatikai tudományok

Mode coupling and phase logic in oscillating nanomagnets

ÚNKP-21-2-I-PPKE-65

PPKE ITK

5

1 biológiai tudományok

Agykérgi területek közti lokális mezőpotenciál szinkronizálódás
és tüske-mező koherencia majmok frontális régióiban
döntéshozatal során

ÚNKP-21-2-I-PPKE-69

PPKE ITK

10

7 informatikai tudományok

Elosztott és párhuzamos GPU algoritmusok ágens-alapú
modellezésben felmerülő gráf algoritmusokhoz

ÚNKP-21-2-I-PPKE-84

PPKE ITK

10

3 bio-, környezet- és
vegyészmérnöki
tudományok

Nagyfelbontású kétirányú multimodális agy-gép interfész
preklinkai fejlesztése és validálása

2

