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1 1578/11.01.2023 Zenei dramaturgiai megoldások Wolfgang Amadeus 

Mozart Vígoperáinak szoprán áriáiban

2 2632 /16.01.2023 A roma rabszolgaság intézménye a két román 

államban jogtörténeti szempontból

3 2699/16.01.2023 Hatáskörtúllépés a közigazgatási bíráskodás 

gyakorlatának fényében

4 3638/19.01.2023 Proceduri speciale de cercetare a infractorilor pe 

plan local, național și internațional

5 4225/25.01.2023 Sesemvolt mesék- Interaktív magyarnépmeséken 

alapuló kártyajáték

6 4244/25.01.2023 A zöld kukorica-levéltetű (Rhopalosiphum maidis 

(Fitch)) (Hemiptrea: Aphididae) szimbionta baktérium 

közösségének vizsgálata és szerepük a faj 

adaptációjára nézve

7 4546/26.01.2023 Akut hasnyálmirigy gyulladás transzlációs medicina 

vonatkozásai

8 4609/26.01.2023 Vizsgaszorongás, mint az akadémiai motiváció és a 

tanulmányi halogatás prediktora

9 4807/27.01.2023 Must erjedésének folyamatos monitorizálása IoT 

módszerekkel

10 4821/27.01.2023 Nápolyi pizza Sepsiszentgyörgyön: Üzleti terv a 

vendéglátásban

11 4840/27.01.2023 Decentralizált Szoftvermegoldás digitalizált 

diákigazolvány rendszer fejlesztésére

12 5032/30.01.2023 Az Erdélyi Római Katolikus Státus autonómiájának 

kérdése az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve a két 

világháború közti Román Királyság időszakában

13 5062/30.01.2023 Teegarden B társasjáték tervezés

14 5103 /30.01.2023 A magyar országimázs vizsgálata a videójátékok 

tükrében

15 5147/30.01.2023 A fiatalok társadalmi részvételét támogató 

programok vizsgálata három erdélyi településen

16 5179/30.01.2023 Tehnici interpretative moderne la chitară clasică

17 5134/30.01.2023 Hamilton út és köri bolyongás egy N dimenziós 

hiperkockában

18 5200/30.01.2023 Sepsiszentgyörgy városfejlesztése és 

településmarketingje

19 5292/30.01.2023 A gyermekségtörténet recepciója a Tamás 

gyermekségevangéliumban

20 5386/31.01.2023 Változások forgatókönyvtől a filmig

21 5396/31.01.2023 Mű és élet, esztétikum és etikum kapcsolata Lukács 

György filozófiájában

22 5333/31.01.2023 Labdakészségek összehasonlítása a 

sepsiszentgyörgyi sport illetve elméleti osztályok 

tanulói között



23 5380/31.01.2023 A demográfiai változások makrogazdasági hatásai 

Romániában

24 5404/31.01.2023 A sepsiszentgyörgyi fiatalok politikai kultúrája

25 5512/31.01.2023 A korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás Kovászna 

megyében

26 5539/31.01.2023 Fókuszváltás mint adaptív megküzdés: figyelmi 

feladatok és érzelmi állapot alakulása. Egy 

lehetséges út az érzelmi felépülésre

Gyógyulási lehetőségek a pszichológiai lovasterápia 

módszerével

27 5546/31.01.2023 A primer, lokalizált bőr melanoma epidemiológiája

28 5558/31.01.2023 Nemek közti különbségek az érzelmi intelligencia 

(EQ) területén és a személyiségjegyek szerepe a 

morális dilemmákban való döntéshozatalban 

sepsiszentgyörgyi felnőttek körében

29 5565/31.01.2023 Elasztomérek folyékonyságának vizsgálata és 

összehasonlítása

30 5575/31.01.2023 Problematica moșenirii în cazul mamei surogat

31 5586/31.01.2023 Aspecte controversate privind aresta rea prevenită a 

inculpatului în procesul penal

32 5593/31.01.2023 Monogámia és poligámia a Bibliától napjainkig

33 5594/31.01.2023 Az obezitás és a stressz élettani hatásai a 

középiskolások korában

34 5612/31,.01.2023 Measire and category, mértékelmélet és a Baire-

kategória

35 5625/31.01.2023 A fenntartható agrárgazdaság az unió 

környezetvédelmi- és agrárpolitikájának 

metszetében

36 5626/31.01.2023 B The Hotel Campaign Proposal: A Case Study on 

Increasing the Competitive Advantage of a 

Smalltown Four-star Hotel

37 5646/31.01.2023 Az elülső keresztszalag-szakadás műtét utáni 

rehabilitációja és az élsportba való visszatérés


