
Téma Konzulens

Egyablakos ügyintézés, kormányablakok Dr. Bujdosó András

Helyi kormányzás és törvényességi felügyelet Dr. Bujdosó András

Jogalkotás, jogforrások (választás szerint a jogforrások rendszerét, valamely jogforrást, a jogalkotás fogalmi 

kereteit, tendenciáit, szereplőit, tervezését, eljárási folyamatát, a minőségi jogalkotás követelményeit, stb érintő 

altéma elemzése)

Dr. Bujdosó András

Közigazgatás-fejlesztés (a közigazgatás-fejlesztés általános irányainak vagy valamely közigazgatás-fejlesztési 

terület kihívásainak elemzése, illetve  valamely közigazgatási szervtípus fejlesztésével kapcsolatos kérdések 

elemzése)

Dr. Bujdosó András

Közpolitika és hatósági eljárás (valamely közpolitikai terület céljai megvalósításához szükséges hatósági 

hatáskörök, hatósági eljárási keretek, illetve adminisztratív kötelezettségek tervezésének, szabályozásának, 

megvalósításának és az ezekkel kapcsolatos kihívásoknak az elemzése)

Dr. Bujdosó András

A jogállam (Rechtsstaat) és joguralom (rule of law) elméletei (Hans Kelsen, Herbert L. A. Hart, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó tanítványi körök)
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Az állam szociológiai értelmezései (Georg  Jellinek, Max Weber, angolszász, francia gondolkodók, Niklas Luhmann, 

Helmut Willke,valamint a hozzájuk kapcsolódó tanítványi körök) 
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Carl Schmitt „politikai” jogtudományának elméletei: a szuverenitásról, diktatúráról, demokráciáról, a politikai 

fogalmáról, legitimitásról, alkotmányról, a totális államról és totális háborúról, az európai államiság végéről, a 

nagytérrendekről

Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Filozófiai, teológiai, tudományos "államelméletek" az antikvitástól a modernitásig Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

Politikai államelméletek: a liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus államfelfogásai Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos

A terrorizmus mint az intervenció rendhagyó formája Prof. Dr. Egedy Gergely

Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban Prof. Dr. Egedy Gergely

Globalizáció és nemzetállam Prof. Dr. Egedy Gergely

Okos város, okos kormányzás, új menedzsment struktúrák Dr. habil Kaiser Tamás

Ellenségképek, konfliktusok és erőszak a politikában Dr. Pál Gábor

A család és a női szerepek változásai, a XX.-XXI. században Dr. Szabó Máté Csaba

A nacionalizmus jelensége a XX.-XXI. században Dr. Szabó Máté Csaba

A területi autonómiai vitatott kérdései Dr. Szabó Máté Csaba

Devianciák – diagnózis és terápia Dr. Szabó Máté Csaba

Az állam- és jogelméleti gondolkodás eszmetörténete Dr. habil Szmodis Jenő

Globalizáció, jog, szuverenitás Dr. habil Szmodis Jenő

Hatalom és legitimáció Dr. habil Szmodis Jenő

Kiberbiztonsági mesterképzési szak


