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2018/19. tanév őszi félévében induló
kutatócsoportok leírása
GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA
Digitális innováció a kiskereskedelemben
Kutatócsoport vezető:

Dr. Agárdi Irma – irma.agardi@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Marketing Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatócsoport célja, hogy a nemzetközi kiskereskedelmi vállalatok
digitális innovációs tevékenységét mélyrehatóan elemezze. A projekt során azt vizsgáljuk,
hogy a nemzetközi kiskereskedelmi vállalatoknál milyen szabályszerűségek rajzolódnak ki a
digitális innovációkkal kapcsolatban, milyen összefüggés bontakozik ki a digitalizáció és a
vállalatok teljesítménye között. A kutatást egy panel-adatbázison végezzük szövegbányászati
és ökonometriai módszerekkel.

Kockázati tőke
Kutatócsoport vezető:

Dr. Jáki Erika – erika.jaki@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Vállalkozások Pénzügyei Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kockázati tőkepiac mikro és makroszintű kutatása, mint a befektetői
preferenciák, döntés hozatali folyamat, a kockázati tőke mint iparág működési modellje. A
kutatási időszakra megfogalmazott kutatási kérdések:
1. Startup ökoszisztéma vizsgálata mikro és makro szinten (befektetési preferencia
vizsgálata, befektetések nyomonkövetésének (monitoring) nehézségei, KKV
finanszírozásban a kockázati tőke szerepe makrogazdasági szinten, állami
szerepvállalás vizsgálata, Fintech startupok – diszruptív innováció
vezérelt üzleti transzformáció a pénzügyi szektorban)
2. Vizsgálati módszertan: kvantitatív kutatás adatbázis
elemzéssel (makroadatok és scoring adatok vizsgálata),
kvalitatív kutatás: esettanulmányokkal alátámasztott
értékelés, félig strukturált interjú, verbal protocol
analysis.
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A magyar élelmiszeripari ellátási láncok versenyképességének
vizsgálata európai versenytársaik tükrében
Kutatócsoport vezető:

Dr. Nagy Judit – judit.nagy@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A Kutatócsoport feladatául azt tűzöm ki, hogy európai (EU)
összehasonlításban feltárjuk az élelmiszeripar – azon belüli is egy kiemelt ágazat –
versenyképességének tényezőit, az ágazat esetleges komparatív előnyeit, illetve azonosítsuk
azokat az európai országokat, amelyek egyértelmű komparatív előnyökkel rendelkeznek egyegy élelmiszeripari területen.

Társadalmi és betegpreferenciák az egészségügyben
Kutatócsoport vezető:

Dr. Rencz Fanni – fanni.rencz@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 3 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás célja gazdasági elemzésekben felhasználható életminőség
alapadatok felmérése különféle direkt és indirekt módszerek segítségével általános populáció
és krónikus betegek részvételével.

SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
Iskolai közérzet és társas kapcsolatok
Kutatócsoport vezető:

Dr. Kisfalusi Dorottya – dorottya.kisfalusi@uni-corvinus.hu

Tanszék:

Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Kutatás időtartama:

4 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 2 MA hely
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Kutatás leírása: A gyermekek életének számos területére hatást gyakorol az, hogy hogyan
érzik magukat az iskolában, az iskolai jóllét ugyanis nagymértékben meghatározhatja a
gyermek iskolai alkalmazkodását, tanulmányi aspirációit, társas viselkedését és a
problémákhoz való hozzáállását. Efféle iskolai kimenetekről széles szakirodalmi munka
tanúskodik, ritka azonban az olyan tanulmány, amely hálózati megközelítéssel vizsgálja az
iskolai közérzet meghatározóit, holott azt, hogy a tanulók mennyire érzik jól magukat az
iskolában, legalább annyira meghatározzák társas kapcsolataik, mint tanulmányi
eredményességük vagy a tanárokkal való viszonyuk. Egy magyarországi általános iskolák
körében elvégzett empirikus kutatás adatait használva szeretnénk bemutatni, hogy a barátság,
illetve a látens (rokonszenv hiánya) és nyílt (iskolai bántalmazás, pletyka) negatív
kapcsolatok hogyan határozzák meg a jó közérzetet az osztályteremben. Az
osztályközösségbe való bevonódás mértéke és az abban elfoglalt státusz várhatóan fontos
szerepet játszanak az iskolai jóllét alakulásában.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTOR ISKOLA
Az európai integráció hatalmi geometriájának és tagállami
érdekérvényesítő képességének változása
Kutatócsoport vezető:

Dr. Gálik Zoltán – zoltan.galik@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 3 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás alapkérdése, hogy milyen módon alakult át az európai integráció
belső hatalmi függőségi rendszere az utolsó integrációs szerződés aláírása óta eltelt
évtizedben, illetve milyen folyamatok határozzák meg a tagállami érdekérvényesítést a
jövőben három nagy folyamat vizsgálatával:
1. Az Egyesült Királyság kilépése utáni EU hatalmi geometria változása, az euró övezeten
belüli és azon kívüli érdekérvényesítés átalakulása.
2. Az euró övezeten belül az elmúlt években létrejött új jogi és intézményi változások hatása a
tagállami érdekérvényesítés rendszerére.
3. Az EU új és a közeljövőben létrehozandó közös politikái
területén (Közös Kül- és Biztonságpolitika, Energia Unió, Belés
Igazságügyi
Együttműködés)
a
tagállami
érdekérvényesítés új kereteinek vizsgálata.
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ÁLTALÁNOS ÉS KVANTITATÍV KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA
A korrupció mértékét befolyásoló tényezők feltárása fiatal
piacgazdaságokban
Kutatócsoport vezető:

Dr. Vékás Péter – peter.vekas@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: Közép-kelet-európai országok panel ökonometriai adatainak vizsgálata
strukturális
egyenletrendszer-modellek
segítségével
a
korrupció
okainak
és
hatásmechanizmusainak vizsgálatára.

