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„Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató
tevékenységek a felsőoktatásban

2018/19. tanév tavaszi félévében induló
kutatócsoportok leírása
GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA
A digitális átalakulás munkaerő-piaci igényekre és hallgatói
kompetenciákra kiterjedő hatásának módszeres vizsgálata
Kutatócsoport vezető:

Borbásné Dr. Szabó Ildikó
iszabo@informatika.uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Információrendszerek Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 MA hely
Kutatás leírása: Az üzleti folyamatok átalakulásának következtében az egyes feladatok
elvégzéséhez szükséges kompetenciák meg fognak változni, ezért a meglévő
munkavállalóknak adaptálódniuk kell az új feltételekhez, míg a jövő munkavállalóinak időben
meg kell szerezniük ezeket a kompetenciákat. Ezen belül két nagyobb területtel foglalkozunk:
a) a munkaerő-piaci kompetencia szakadék vizsgálatával, valamint b) ezen szakadék
áthidalását hogyan segíthető elő a technológiával támogatott tanulással. Kutatásunk
fókuszában ezen területek adatvezérelt módon történő feltárása, kezelése áll adat-, és
szövegbányászati megoldások, szemantikus technológiák felhasználásával. A kutatási
program az SAP Next-Gen Lab Kutatóközpont keretein belül kerül megvalósításra, éppen
ezért a munkánkhoz elsősorban az SAP Leonardo-hoz köthető módszertanokat,
technológiákat és szoftvereket használjuk fel.

Világvallások gazdasági etikája
Kutatócsoport vezető:

Dr. Kovács Gábor – gabor.kovacs4@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Gazdaságetikai Központ

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatócsoport célja a világvallások
gazdaságetikai koncepcióinak rekonstrukciója, valamint e
koncepciók jelenkori gazdaságban történő megvalósulásának
bemutatása. A kutatás bemutatja a világvallások gazdasági
etikára, illetve etikus gazdálkodásra gyakorolt hatását.
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Nemzetköziesedés a felsőoktatásban
Kutatócsoport vezető:

Dr. Malota Erzsébet – erzsebet.malota@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 1 MA hely
Kutatás leírása: A kutatás a magyar felsőoktatás (ezen belül a Corvinus Egyetem)
nemzetköziesedését helyezi fókuszba a következő témák mentén: a nemzetközi hallgatók
akadémiai akkulturációjának támogatása, a nemzetközi diákok motivációi és kultúrsokk
élménye a kultúrák távolságának függvényében, a felsőoktatási márka szerepe a nemzetközi
diákok toborzásában, kultúrsokk élményében és elégedettségében

Stressz tesztek módszertana és gyakorlati alkalmazása a pénzügyi
piacokon
Kutatócsoport vezető:

Dr. Váradi Kata – kata.varadi@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 1 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: A központi szerződő felek kockázatkezelésében megjelenő stressz tesztek
lesznek a kutatócsoport kutatásának fókuszában. A fő kérdések a következők:
1. Milyen stressz teszt módszertanok találhatóak a szakirodalomban, és a gyakorlatban a
bankok, és a központi szerződő felek esetében?
2. Stressz teszt hatásának modellezése a központi szerződő felek garanciarendszerére:
a. Miképpen hatnak a különböző stressz teszt módszertanok egy hipotetikus
portfólió alakulására?
b. Milyen hatása lehet különböző piacok összevont stressz tesztjeinek tényleges
adatbázis, ügyfélportfóliók esetében?
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS DOKTOR ISKOLA
Kelet-Közép-Európa integrációs fejlettsége
Kutatócsoport vezető:

Endrődi-Kovács Viktória – viktoria.kovacs3@uni-corvinus.hu

Szervezeti hovatartozás:

Világgazdasági Intézet

Kutatás időtartama:

5 hónap

Megpályázható ösztöndíjas helyek száma: 2 PhD és 2 MA hely
Kutatás leírása: Az Európai Unióhoz való csatlakozás több gazdasági lehetőséget teremtett a
2004-ben, illetve 2007-ben csatlakozott kelet-közép európai államok számára, amelyek
elősegíthetik gazdasági fejlődésüket, felzárkózásukat. Kérdés azonban, hogy ezt (elsősorban)
a V4 országok (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia), valamint Románia és
Bulgária mennyire voltak képesek kihasználni?
A kutatócsoport arra a kérdésre szeretne elsősorban választ adni, hogyan változott a keletközép-európai államok gazdasági fejlettsége az Európai Unióhoz való csatlakozásuk óta? Ezt
a kérdést több szempontból is meg lehet közelíteni. Egyrészt, hogyan változott ezen országok
gazdasági integrációérettsége (működő piacgazdaság, versenyképesség, makrogazdasági
stabilitás, konvergencia, finanszírozás és finanszírozhatóság, kereskedelmi kapcsolatok
alakulása) 2004 óta? Megfigyelhető-e fejlődés a kelet-közép-európai piacok működése
tekintetében? Hogyan változott az országok versenyképessége, vállalataik helyt tudtak-e állni
az uniós csatlakozás következtében megnövekvő versenynek? Másrészt, a 2008-2009-es
válság okozott-e komolyabb változást, problémát az országok gazdasága szempontjából?
Hogyan érintette ezen országokat a 2008-2009-es gazdasági válság, illetve milyen
válságkezelési eszközöket alkalmaztak és ezek eredményeképpen ki tudtak-e lábalni a
válságból és milyen hosszabb távú következményekkel?
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Továbbá, annak vizsgálata is ajánlott, hogy hogyan változott ezen országok gazdasági
fejlettsége az európai uniós források lehívása szempontjából, illetve eredményeképpen?
Illetve hogyan alakultak a régióba érkező beruházások (FDI, foreign direct investments),
sikerült-e ezen országoknak feljebb lépni a régióban jelen lévő nagyvállalatok globális
értékláncán (GVC, global value chain)? Hogyan alakultak a régión belüli kereskedelmi
kapcsolatok, az Európai Unióval történő kereskedelmi kapcsolatok erősödtek-e a csatlakozás
eredményeképpen? Ennek kapcsán érdekes kérdés, hogy a 2008-2009-es válság okozott-e
törést a kereskedelmi kapcsolatok alakulása tekintetében?
A fentebbi kérdések több módszertani elemzési eszközzel is vizsgálhatók, mind kvantitatív,
mind kvalitatív eszközöket alkalmazva: statisztikai és ökonometriai modellek, Palánkai Tibor
integrációérettségének eszköztára, konvergencia-elemzés, másodlagos adatelemzés,
irodalomelemzés, vállalati- vagy ország esettanulmányok, összehasonlító elemzés.
A kutatócsoport minden olyan mester szakos, illetve PhD hallgató előtt nyitva áll, aki ezen
témák legalább egyike iránt érdeklődik, vagy a kelet-közép európai államok gazdasági
fejlettsége témakör kapcsán egyéb, vizsgálni érdemes témaötlettel rendelkezik.

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 2 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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TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI ISKOLA
Tudománykommunikáció
Kutatócsoport vezető:

Dr. Veszelszki Ágnes – agnes.veszelszki@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 kutatócsoport célja az írásos tudományos szövegek nyelvészetikommunikációs vizsgálata: annak felmérése, hogy az egyetemi oktatók milyen jellemzőkkel
bíró tudományos produktumokat (szemináriumi dolgozatokat) várnak el az alap-, a mester- és
doktori képzésben részt vevő hallgatóktól, milyen értékelési szempontokat alkalmaznak, és a
tudományos munkához milyen jellegű segítséget adnak, illetve mennyiben törekszenek a
szövegtípus-kompetencia megismertetésére.

