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2019/20. őszi félévében induló
kutatócsoportok leírása
ÁLTALÁNOS ÉS KVANTITATÍV KÖZGAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA
Munkaerőpiaci bizonytalanság az életciklus során
Kutatócsoport vezető:

Dr. Varga Gergely – gergely.varga@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Makroökonómia Tanszék

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD hely és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatócsoport a projekt keretében a munkaerőpiaci (termelékenységi és
munka) bizonytalanságot vizsgálja, mellyel a magyar munkavállalók szembesülnek. A
vizsgálat során mikro szintű adatokon panel-idősoros módszerekkel becsüljük meg, hogy
különböző csoportok milyen bizonytalansággal szembesültek a magyar munkaerőpiacon. Az
empirikus vizsgálat során a STATA programot használjuk. A mester szakos hallgató további
feladata irodalomösszefoglaló készítése a “Egyéni bizonytalanság szerepe a heterogén
szereplős makroökonómiai modellekben”.

GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA
„Mit helyez a szekrényébe?” az etikus divatfogyasztás fogyasztói
korlátai Magyarországon
Kutatócsoport vezető:

Dr. Faludi Julianna - julianna.faludi@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD hely és 1 MA hely
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Kutatás leírása: A slow fashion, illetve etikus márkák fogyasztói lehetnek az etikus termelési
gyakorlat elkötelezettjei, ugyanakkor úgy is vásárolhatnak, hogy nincs kiterjedt tudásuk az
általuk vásárolt termék eredetére, előállítási folyamatára vonatkozó körülményekről, azaz a
márka esztétikai tartalma mentén választanak. Az etikus márkákat keresők sokszor
akadályokba ütköznek (Ertekin, Atik 2015), így ruhatáruk végül különböző márkákból
tevődik össze a divat, illetve etikai preferenciáik konfliktusának eredményeként (Shaw et al.
2006). Továbbá, a márkák sokszor redukálják üzeneteiket, így az etikus tartalmak nem mindig
jelennek meg explicit és figyelemfelkeltő módon (muted sustainable brand), ezáltal nem
segítve elő a fogyasztói kapacitásépítést, tudást (Solér et al 2015). A slow fashion mozgalom
alapértékei (Fletcher 2010) egyrészt tartalmi, másrészt stratégiai szinten sem jelennek meg
teljes mértékben az adott márkák kommunikációjában, identitásában.
Magyarországon az etikus, öko- és slow fashion márkák populációjának közelebbi
vizsgálatával megállapítható, hogy sok márka rövid életciklussal rendelkezik.
Megfigyelhetünk etikus forrásból származó alapanyagokból (biopamut (nem génmódosított),
hazai kender, stb), zerowaste elveken működő, újrahasznosított (upcycling és recycling)
illetve rövid ellátási láncból, azaz sweatshop-mentes körülményeket garantáló ruházatot
előállító márkákat, illetve vintage-secondhand üzleteket. A márkák önálló online (webshop,
instagram) és offline saját üzletek mellett concept store-okban elérhetőek. A kutatás az etikus
fogyasztás korlátait vizsgálja: egyrészről a hazai slow fashion és az etikus divat
keresztmetszetében lévő fogyasztók preferenciáit és döntéseit, másrészről az etikus márkák
kommunikációjából és a fogyasztói tudás metszetéből fakadó korlátokat.

Társadalmi vállalkozások a szociális és egészségügyi
szolgáltatások területén
Kutatócsoport vezető:

Dr. Kiss Julianna – julianna.kiss@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Döntéselmélet Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás a társadalmi vállalkozások szerepét vizsgálja a szociális és
egészségügyi szolgáltatások biztosításában. Egyrészt e területek már kialakult intézményi
környezetére fókuszál; másrészt a társadalmi vállalkozók céltudatos aktivitását
és stratégiáit elemzi, melyek a meglévő intézmények megváltoztatásához
és új intézmények létrejöttéhez járulnak hozzá.
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Hallgatói és oktatói kompetenciavizsgálat és -fejlesztés nemzetközi
esetversenyek tükrében
Kutatócsoport vezető:

Dr. Matyusz Zsolt – zsolt.matyusz@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 feladata feltárni azokat a kompetenciákat, melyek
elsőrangúan fontosak egy nemzetközi esetversenyen való sikeres részvételhez, valamint
azonosítani és kidolgozni olyan oktatási módszereket, eszközöket, melyek ezeket a
kompetenciákat fejlesztik, és átültetik ezeket az egyetemi gyakorlatba. Ezen kompetenciák
feltárása és megértése, illetve a módszerek az oktatásban történő alkalmazása strukturáltabbá,
megalapozottabbá teszik a kiválasztási és felkészítési folyamatot, mely által a Corvinus
hallgatói csapatai még eredményesebben képviselhetik az egyetemet a nemzetközi porondon.

Innovatív tanítási módszerek
Kutatócsoport vezető:

Mihalkovné Dr. Szakács Katalin
katalin.szakacs@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás célja a doktori képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók
számára kifejlesztett újszerű pedagógiai módszertani tárgy kidolgozása annak érdekében,
hogy a leendő tanárokat felkészítsük az innovatív pedagógiai módszerek oktatásban történő
használatára.
Egyre több szakirodalom foglalkozik a Z-generációs fiatalok megváltozott információbefogadási, így tanulási stílusával. A megváltozott tanulási stílus érthető módon szükségessé
teszi a gyakorló oktatók tanítási stílusának megváltozását is, ide értve a hallgatók
motiválásának, oktatási folyamatba történő bevonásának, a tudás- és képességfejlesztés
hatékonyságának, valamint a tanítási-tanulási folyamat eredményessége mérésének kérdését.
A tantárgy tartalmi és módszertani fejlesztéséhez 10 mélyinterjú készítésével felmérjük az
innovatív online és offline oktatási módszerek használatának szokásait az egyetemi
munkatársak körében, így képet kapunk azokról a problémákról, amelyek e
módszerek alkalmazásával járnak, illetve nem-alkalmazásához vezetnek.
Ezen felül további 5 mélyinterjúval eltérő tudományterületen oktató
egyetemi munkatársak jó gyakorlatát tárjuk fel, és bevonva őket a
tárgy oktatásába, konkrét gyakorlati példákon keresztül
mutatjuk be a doktorandusz hallgatóknak az egyes
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módszerek alkalmazásának lehetőségeit (felhívva a figyelmet arra, hogy a módszerek
többsége nem diszciplína-specifikus).
A kutatási feladatok ezek alapján:
 10 db interjú készítése egyetemi oktató kollégákkal
 5 jó gyakorlat megismerése az egyetemi oktató kollégáktól
 tantárgyi tematika elkészítése angol nyelven
 tantárgyi jegyzet összeállítása angol nyelven
 óravázlatok kidolgozása
 akkreditációs anyagok előkészítése

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTOR ISKOLA
Az új Közel-Kelet és a szíriai konfliktus
Kutatócsoport vezető:

Dr. Csicsmann László – laszlo.csicsmann@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 3 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás az egyidejűleg párhuzamosan, három szinten (globális, regionális,
lokális) zajló átalakulást kívánja elemezni a szíriai konfliktust középpontba állítva. Szíriában
ugyanis leképződik az amerikai-orosz rivalizálás, az iráni-szaúdi vetélkedés, illetve a helyi
szintet vizsgálva a nem állami szereplők (mint pl. Észak-Szíriában a kurd de facto autonóm
terület) alakítják a politikai és katonai erőviszonyokat. A szíriai konfliktus, miután egyszerre
magán viseli a polgárháború és a háború jegyeit, így várhatóan nem fog lezárulni a
közeljövőben. A globális és a regionális szereplők minimális konszenzusa (a háború lezárása)
szükséges ahhoz, hogy egyáltalán a szíriai politikai tárgyalások (akár az asztanai akár a genfi
folyamat) továbbvihetők legyenek.
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A gazdasági és a közegészségügyi biztonság nemzetközi
összefüggései
Kutatócsoport vezető:

Dr. Marton Péter – peter.marton@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 3 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: A projekt célja a gazdasági és a közegészségügyi biztonság
kérdésterületének elemzése az ezeken a területeken azonosítható biztonsági komplexumoknak
a vizsgálatán keresztül, különös tekintettel ezek közös metszeteire és nemzetközi
összefüggéseire a legalább regionális léptéket elérő járványok gazdasági hatásaitól a biológiai
fegyverkezéssel kapcsolatos stratégiai kihívásokon keresztül a közegészségügyi
együttműködés különböző területein megfigyelhető nemzetközi tehermegosztás jellemzéséig.

Menedékkérők migrációjának mozgatórugói
Kutatócsoport vezető:

Dr. Tétényi András – andras.tetenyi@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Világgazdasági Intézet

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás célja, hogy meghatározásra kerüljenek a menedékkérők
migrációinak alapfeltételeit (root cause) és mozgatórugóit (drivers of migration) elemző
változók, különös figyelmet fordítva azokra a menedékkérőkre, akik a visegrádi országokban
folyamodnak menekült státuszért.
Migrációval kapcsolatban az egyik legnépszerűbb elemzési keretrendszert az ún. push and
pull modellek (Lee, 1966) alkotják, amelyek jövedelmi különbségekkel magyarázzák a
migráció bekövetkeztét. Ezen elképzelés szerint a migráció azért fog bekövetkezni, mert a
küldő ország szegénységben élő lakosai magasabb várható jövedelemmel számolnak a
desztinációjukban (Harris & Todaro, 1970). Későbbi elemzések árnyalták a modellt azzal
érvelve, hogy a szegénység önmagában nem mozgatórugója a migrációnak, hiszen többnyire
nem a legszegényebbek fognak országhatárokon keresztül vándorolni (pl.:
Van Hear, Bakewell, & Long, 2018) Ez a kutatás (Carling &
Talleraas, 2016:6-7) modelljét fogja alkalmazni, amely szerint
meg lehet különböztetni tényezőket, amelyek kiválthatnak
migrációs törekvést (ilyen lehet a szegénység, a szociális,
politikai vagy a kulturális környezet), amely idővel
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elvezethet a migrációs döntéshez (amelynek kiváltó oka lehet a háború vagy fegyveres
konfliktus rosszabbra fordulása).
Jóllehet menedékkérők és menekültek migrációs döntéseit már számos szerző vizsgálta (mint
például Melander & Öberg, 2007; Milton, Spencer, & Findley, 2013; Moore & Shellman,
2007; Neumayer, 2004, 2005), idáig egyikük sem terjesztette ki a vizsgálatát Kelet-Európára
vagy a visegrádi országokra. Emiatt mind gyakorlati, mind pedig tudományos szempontból
releváns kérdés annak megválaszolása, hogy a visegrádi országokban azért növekedett meg a
menedékkérők száma, mert a mostani konfliktusokhoz (pl. Szíria, Irak, Afganisztán)
földrajzilag közelebb esnek, vagy vannak egyéb tényezők, amelyek szignifikánsan befolyással
vannak a menedékkérőkre?
Emiatt a kutatás a következő kutatási kérdéseket fogalmazza meg:
Melyek azok a szignifikáns (legyenek azok a migráció alapfeltételei, mozgatórugói, taszító
vagy vonzó [push and pull] változók) amelyek befolyásolják a menedékkérőket abban, hogy a
visegrádi országokat válasszák belépési pontként az EU-ba?

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Budapest éjszakai gazdaságának közpolitikai problémái és
szereplői
Kutatócsoport vezető:

Dr. Csengődi Sándor – sandor.csengodi@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: A kutatócsoport arra keresi a választ, hogy milyen közpolitikai problémák
jelentkeznek Budapest éjszakai gazdaságával összefüggésben és milyen közpolitikai
szereplők érintettek ezek kapcsán? Milyen lehetséges összefüggések vázolhatók fel a feltárt
problémák, illetve az azonosított szereplők között?
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A kormányzati stabilitásra ható tényezők a visegrádi országokban
Kutatócsoport vezető:

Dr. Dúró József – jozsef.duro@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Politikatudományi Intézet

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: Az elmúlt években a posztkommunista országok kormányzati stabilitásának
vizsgálata a politikatudomány egyik kevéssé kutatott témájának számított. Éppen ezért
kutatócsoportunk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy feltárja a kormányzati stabilitásra ható
tényezőket a visegrádi országokban. Mindenekelőtt az intézményi környezetre koncentrálunk
(pl. választási rendszer, kormányzati felelősség a parlamentben, pártfegyelem stb.). Emellett a
pártrendszert is vizsgálni kívánjuk. Ennek során nem csak a pártok száma releváns, hanem a
pártverseny természete, azaz a releváns pártok egymáshoz való viszonya, valamint a pártok
közötti együttműködés formák (pl. közös lista, választás előtti szövetségek, számottevő
politikai blokkok) is.

Magyar politikai rendszer (MPRK)
Kutatócsoport vezető:

Dr. Török Gábor – gtorok@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Politikatudományi Intézet

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatócsoport arra vállalkozik, hogy a magyar politikai rendszerben a
2010-es években végbement változásokkal kapcsolatos dokumentumokat, tanulmányokat,
kutatási eredményeket összegyűjtse, feldolgozza és szintetizálja. A kutatásban résztvevő
hallgatók feladata az lesz, hogy a magyar politika mozgásával, változásával, irányaival
kapcsolatos hazai és – főként – nemzetközi munkákat összegyűjtsék, majd a kutatócsoport
vezetőjének irányításával rendszerezzék és elemezzék. Az elmúlt években a
politikatudományi közösségen belül, de annál szélesebb közegben is, számtalan olyan munka
látott napvilágot, amelyek arra tettek kísérletet, hogy értelmezzék a magyar politika mozgását,
irányait. Ezek némelyike a politikatudományi szakmán kívül is komoly hatást váltott ki, az
általuk használt fogalmak (a hibrid rezsimtől a kompetitív autoriter rezsimig) még a politikai
zsurnalizmusba is bekerültek. Az MPRK tehát arra törekszik, hogy az összes ilyen elérhető
munkát feldolgozza és értelmezze.
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TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI ISKOLA
A tudatos médiamagatartás jelentősége a jövő-orientált
kommunikációban
Kutatócsoport vezető:

Dr. Aczél Petra – petra.aczel@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Kutatás időtartama:

3 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A jövő-orientáltság és annak valamennyi kommunikációs vonatkozása
számos elemző szerint a következő néhány évtized egyik kulcskészsége lesz. A kutatás célja,
hogy desktop, illetve metakutatással azonosítsa a jövő-orientáltságban (feltehetően) szerepet
játszó digitális, illetve médiamagatartásokat vizsgáló tudományágakat. Feltárja, hogy a
tudatos médiamagatartás, illetve a jövő-orientáció terén milyen elméleti keretben, milyen
megközelítéssel és módszerekkel folytak kutatások. Összegyűjtse és rendszerezze az elérhető,
releváns forrásokat, illetve azokat taxonomikusan összegezze annak érdekében, hogy releváns
összefüggéseket lehessen megalapozni.

