
 

Nr./ 
Sorszám 

Nr. Dosar/ 
Iktatószám 

Titlul lucrării/ 
Szakdolgozat címe 

1. 6339/28.01.2022 A kután melanoma sebészeti 
menedzsmentje a bőr 
melanoma sebészi kezelése és 
postexciziós rekonstrukciós 
technikák 

2. 5973/27.01.2022 Dezvoltare sustenabilă urbană. 
Studiu de caz: Mobilitate 
Urbană în Sfântu Gheorghe 
 

3. 6709/31.01.2022 Előtanulmányok 
Sepsiszentgyörgy környéki 
talajok aktív 
gyommagtartalékának 
meghatározásához 
 

4. 6676/31.01.2022 Centrum és periféria viszonya 
a tervezőgrafikában, 
különösen tekintettel 
Romániára, Téma: 
tervezőgrafika,  
Kifogáspaletta 
 

5. 4993/25.01.2022 Intézményi struktúrák a 
színházi menedzsmentben  
Structuri instituționale în 
managmentul de teatru 
 

6. 6643/31.01.2022 A Kelet-Európai 
Posztszocialista giccs 
nyomában 

7. 5940/27.01.2022 „Vastultelítődés Krónikus 
Májbetegségekben” / 
“Hipersideroză în 
Hepatopatiile Cronice”, 
Általános 
belgyógyászat/Diabetológia 
 

8. 6601/31.01.2022 A román bankrendszer 
elemzése Kovászna megye 
tükrében 

9. 6217/28.01.2022 Az uzoni nemesek hagyatéka,  
Az uzoni kúriák, udvarházak 
 

10. 6642/31.01.2022 Fiatalok a politikában 
sepsiszentgyörgyi fiatalok 
részvétele a helyi 
közigazgatásban 



 

11. 6421/31.01.2022 Alimentația și suplimentele 
alimentare recomandate în 
afecțiunile glandei tiroide 

12. 6620/31.01.2022 A kolozsvári szénafüvek 
kétéltűfajainak felmérése és 
foltelfoglaltsági jövőképek 
szetochasetikus modellek 
alapján 
 

13. 6304/28.01.2022 A feketeribizli antioxidáns 
kapacitásának és polifenol 
tartalmának vizsgálata 
különböző módszerekkel 
 

14. 4994/25.01.2022 Állatok a vádlottak padján 
(állatperek Európa 
történetében) 
 

15. 6548/31.01.2022 A sóstressz és az alacsony 
hőmérséklet 
kölcsönhatásainak vizsgálata 
salátafajták csírázása és a 
csíranövények egyedfejlődése 

16. 6621/31.01.2022 Dolgozok! Munkahely hatása a 
sérült személyek 
életminőségére. 
 

17. 6684/31.01.2022 User identification on smart 
phones based on open set 
recognition 
 

18. 6708/31.01.2022 A Magyar Autonóm Tartomány 
megítélése Székelyföldön. 
Mítosz és Realitás. 
 

19. 6531/31.01.2022 Reziliencia növelése az 
alkoholfogyasztási 
problémákban érintett 
családok gyerekeinél 

20. 6216/28.01.2022 A sokszínű 
alkotmánybíráskodás 
(összehasonlító alkotmányjog) 

21. 6651/31.01.2022 Fiatalok bulizási szokásai a 
lockdown idején. Témája a 
fiatalok bulizási szokásai a 
lezárások alatt, hogy tudják 
kijátszani a rendszert, hol és 
milyen módon szórakoztak és 
kapcsolódtak ki ezen idő alatt 



22. 6536/31.01.2022 Biblioteca Județeană “Bod 
Péter” Covasna, Municipiul 
Sfântu Gheorghe, înființarea 
unui nou sediu propriu 
 

23. 6645/31.01.2022 A vészkorszak utáni 
felelősségre vonás 
Háromszéken 

24. 6053/27.01.2022 Modul de viață și alimentația 
ca factor de risc în pancreatită 
acută 

25. 6316/28.01.2022 Ha túl gyakran használom az 
internetet az 
megváltoztathatja a 
húsfogyasztási szokásokat, 
avagy az internethasználat 
előrejelzi a kognitív 
disszonanciát és ennek 
csökkentésének akaratát? 

26. 6355/28.01.2022 Sikeres emberek, akik a 
sepsiszentgyörgyi Örkőn 
születtek mégis ki tudtak törni 
a mélyszegénységből és 
példamutató életet élnek 
társaik számára. 
 

27. 5650/27.01.2022 A személyi asszisztencia 
szolgáltatásban lévő 
munkáltató és munkavállaló 
közti kapcsolat 
 

28. 6410/31.01.2022 Háromszéki cigányok 1940-
1944 között 

29. 6420/31.01.2022 Contractul de leasing în 
insolvență 
Fizetésképtelenség, 
Lizingszerződések 

30. 6243/28.01.2022 On The Way to Sustainability. 
What Contribution do 
Museums Make? A Case Study 
on the Székely National 
Museum and its institutions 

 


