SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK







Dr. Szenes Zoltán
Kollektív védelem a NATO-ban
A NATO új parancsnoksági rendszere
Biztonsági közösség építése az ASEAN-ban
Légtérbiztonság Ukrajnában (már foglalt)








Dr. Molnár Anna
Az EU közös kül- és biztonságpolitikája
Mediterrán térség kihívásai az EU számára
Egy meghatározott EU- misszió bemutatása
Magyarország és az EU
Olaszország kül- és biztonságpolitikája az elmúlt 20 évben (stratégiai dokumentumok)

 Nagyné Dr. Rózsa Erzsébet
 Nukeláris fegyverzetkorlátozás - az atomfegyveres övezetek (elmélet, vagy egy-egy
case study)
 Közel-Kelet - az Iszlám Állam előzményei, a 2014-es előretörés Irakban












Dr. Lattmann Tamás
Nemzetközi szervezetek jogalanyisága
Nemzetközi szervezetek szerepe a nemzetközi kapcsolatokban
Perindítás lehetősége a Nemzetközi Bíróság előtt, különös tekintettel a joghatósági
kérdésekre
Emberi jogok védelme az amerikai és az afrikai regionális rendszerekben, európai
összehasonlítással
A fegyveres konfliktusokra vonatkozó szabályok a nemzetközi jog területén (ius ad
bellum és ius in bello kérdések, napjaink fegyveres konfliktusainak nemzetközi jogi
kérdései)
Az EU döntéshozatali rendszerének működése, a tagállami érdekérvényesítés
lehetőségei
Az Európai Parlament működése, hatásköreinek változása, különös tekintettel a
Lisszaboni Szerződésre
A tagállamok elleni kötelezettségszegési eljárások, különös tekintettel a magyar
esetekre
Egyes emberi jogok európai szintű védelme, különös tekintettel a strasbourgi bíróság
gyakorlatára






Dr. Hettyey András
Egy választott afrikai konfliktus elemzése, annak regionális és nemzetközi kezelése
Németország kül- és biztonságpolitikájának kérdései 1990 után
Magyarország külpolitikája 1990 után







Dr. Balogh István
A realizmus differenciálódása 1979 után
A Clinton- és Obama-adminisztrációk külpolitikájának összehasonlítása
Az Egyesült Államok nagystratégiája 2001. szeptember 11-e után
Az Egyesült Államok védelempolitikája a 2011-es költségvetési megszorítások
tükrében







Dr. Molnár Dóra
Választott ENSZ műveletek elemző bemutatása
Etiópia kül- és biztonságpolitikája
Válságkezelés a nyugat-afrikai térségben - választott válság elemző bemutatása
Hasonlóságok és különbségek a környező országok és hazánk nemzeti biztonsági és
védelmi stratégiáiban












Dr. Marsai Viktor
A szomáliai kalózkodás és az EUNAVFOR Atalanta művelet
Az EUTM Somalia működése 2009-2014
A szomáliai al-Shabaab tevékenysége 2013-14 között
A francai beavatkozás Maliban 2013-14
A francai beavatkozás a Közép-afrikai Köztársaságban 2012-14
A 2014-es líbiai válság
Magyar szerepvállalás az elmúlt évek afrikai válságkezelő műveleteiben
A Boko Haram tevékenysége Nigériában 2013-14 során
Az EUTM Mali és az EUFOR RCA összehasonlító elemzése

 Dr. Tálas Péter
 A magyar és valamely kelet-közép-európai NATO-tagállam biztonságpolitikai
stratégiai dokumentumainak összehasonlítása

 Valamely EU-tagállam terrorfenyegetettségének bemutatása az Europol TE-SAT
jelentéseinek alapján
 Lengyelország biztonságpolitikájának bemutatása a lengyel stratégiai dokumentumok
alapján










Dr. Gazdik Gyula
Az arab-izraeli konfliktus és a békefolyamat
Biztonsági kihívások a Perzsa (Arab) - öböl térségében
Társadalmi-politikai változások Egyiptomban a posztmubáraki korszakban
A szíriai politikai válság kialakulása és elmélyülése
Az Egyesült Államok közel-keleti politikája a poszthidegháborús korszakban
Az „arab tavasz” politikai-stratégiai kihatásai
Az EU közel-keleti politikája



Dr. Varga Gergely
 Transzatlanti biztonsági kapcsolatok a poszt-hidegháborús korszakban
 A NATO válságkezelő missziói
 A NATO katonai képességfejlesztési kezdeményezései

 Csiki Tamás
 A magyar és valamely kelet-közép-európai NATO-tagállam haderőreformjának
összehasonlító elemzése.
 Európa, illetve egyes EU-tagállamok terrorfenyegetettségének összehasonlító
elemzése
 A lengyel haderőreform 1990-2014 között

 Háda Béla
 India kül-és biztonságpolitikája a posztbipoláris korban (téma szűkítése a hallgatóval
egyeztetve)
 Az indo-pakisztáni konfliktus háttere és jelenkori vetületei
 Stratégiai folyamatok és regionális biztonság Délkelet-Ázsiában
 Hatalmi erőviszonyok és területi viták a keleti tengereken
 A terrorizmus Dél-Ázsiában (téma szűkítése a hallgatóval egyeztetve)

