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Tutori téma-javaslatok 2021/22 
 

Általános érvényű megjegyzés: 

Minden diák, az oktatóval történő egyeztetés során alakíthat a témán és új témát is választhat. 

A diákok a tutori program keretén belül a listán nem szereplő, de a tanszéken tanító oktatókkal 

is felvehetik a kapcsolatot és közös megegyezés alapján más témákkal is jelentkezhetnek. 

 

Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár – rostovan@uni-corvinus.hu  

 

 Geopolitikai erőviszony-átrendeződés a “poszt-amerikai” Közel-Keleten (USA, Oroszor-

szág, Kína, Törökország, Irán, Izrael, Szaúd-Arábia)  

 Szektarianizmus és/vagy geopolitika: a szaúdi-iráni rivalizálás  

 Az USA és a palesztin-izraeli konfliktus: az Ábrahám-megállapodások és a palesztin ál-

lam kilátásai  

 Afganisztán: az USA leghosszabb háborúja. A több évtizedes nyugati jelenlét mérlege, 

avagy exportálható-e a demokrácia  

 Muszlim kisebbségek Európában – az integráció nehézségei. Asszimiláció, integráció, 

szegregáció vagy multikulturalizmus? A multikulturalizmus fogalma, értelmezései  

 Az „iszlám radikalizálódása” vagy a „radikalizmus iszlamizálódása” – az iszlamista radi-

kalizálódás motivációi  

 Az iszlamista/dzsihádista és a fehér nacionalista terrorizmus kölcsönhatásai  

 Iszlám és kereszténység: konfrontáció vagy dialógus?  

 

Dr. Murádin János Kristóf egyetemi docens – muradinjanoskristof@yahoo.com, 

muradinjanos@sapientia.ro 

 

 Szovjet katonai emlékművek Erdélyben – esettanulmány 

 A Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) és szerepe a rendszerváltozás utáni 

útkeresésben 

 A Katolikus Karitász segélyszervezete Romániában és Magyarországon. Hasonlóságok és 

különbségek 

 A START-egyezmények hatása a nukleáris fegyverzetcsökkentés folyamatára és az 

atomhatalmak közötti hadászati erőviszonyokra 

 A ruandai és a jugoszláv tömegmészárlások kérdése a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt – 

összehasonlító elemzés 

 Az európai uniós csatlakozásra váró országok és esélyeik: Törökország, Izland, Észak-

Macedónia, Montenegró, Albánia és Szerbia esete 

 Az afganisztáni háború vége és ennek következményei a közép-kelet-ázsiai régióban 

 

Dr. Lupescu Radu egyetemi docens – lupiradu@gmail.com  

 

 Műemlékek és emlékművek a nemzeti törekvések szolgálatában 

 Magyar-román történelmi kapcsolatok 

  

mailto:rostovan@uni-corvinus.hu
mailto:muradinjanoskristof@yahoo.com
mailto:lupiradu@gmail.com


2 

Dr. Bakk Miklós egyetemi docens – bakkmiklos@gmail.com 

 

A határok Európában. 

 a határ fogalma antropológiai és politikatudományi szempontból, a határalakítás története 

 a határok meghatározása az európai alkotmányokban 

 a határőrizet 

 az EU és határai (belső és külső), Schengen 

 

Etnoregionalizmus és föderalizmus 

 a föderalizmus fogalma, elméletei 

 régió, regionalizmus Európában, regionális reform Romániában 

 nyelvi jogok és régiók 

 

A demokrácia újabb kérdései  

 demokráciaelméletek, eszmények, hibrid rezsimek, demokrácia Kelet-Közép Európában 

 

Dr. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus – szenkovics@gmail.com 

 

 amerikai kivonulás Afganisztánból 

 Gándhí-recepció magyar nyelvterületen 

 EU és migráció - lehetőség vs. kockázatok 

 magyar-indiai kulturális kapcsolatok 

 India: feltörekvő nagyhatalom? 

 a GMO-szabályozás lehetséges biztonságpolitikai vetületei (közösen dr. Balogh Adalbert 

és dr. Tonk Márton egyetemi tanárokkal) 

 

Dr. Toró Tibor egyetemi docens – torotibor@sapientia.ro 

 

 nemzet, nacionalizmus, kisebbségpolitika, xenofóbia, idegengyűlölet - bármilyen ehhez 

köthető témák 

 kétnyelvűség, nyelvi jogok, nyelvpolitika. nyelvhasználat 

 oktatáspolitika – kisebbségi oktatáshoz kapcsolódó téma 

 etnikai pártok és politikai képviselet 

 

Drd. Török Ferenc egyetemi tanársegéd – ftorok89@gmail.com 

 

 A kisebbségi jogok védelme a nemzetközi szervezete szintjén 

 A közigazgatás intézményei Romániában. Hatáskörök és ezek metszéspontjai. 
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