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Téma

Forma štúdia

1. Tudásmenedzsment és innováció szimbiózisa mesterséges intelligencia támogatásával

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.
bencsika@ujs.sk

prof. Dr. Józsa László, CSc.
jozsal@ujs.sk

Symbióza znalostného manažmentu a inovácie s podporou umelej inteligencie
2. Etika, bizalom és szervezeti siker kapcsolata tudás-orientált szervezetek esetében
Vzťah medzi etikou, dôverou a organizačným úspechom v organizáciách orientovaných na vedomosti
1. Kis- és középvállalkozások marketingstratégiai döntéseinek összehasonlító elemzése Szlovákiában és
Magyarországon

denná,externá

Komparatívna analýza marketingovo-strategických rozhodnutí malých a stredných podnikov na Slovensku
a v Maďarsku
2. A borfogyasztás és –értékesítés marketing sajátosságainak elemzése
Zhodnotenie marketingových osobitostí spotreby a predaja vína

externá

1.A munkahelyi stressz és a szervezeti elkötelezettség vizsgálata szlovákiai kis- és középvállalkozásoknál

Dr. habil. Ing. Karácsony Péter,
Skúmanie pracovného stresu a záväzku zamestnancov k podniku v súbore slovenských malých a stredných
PhD.
podnikov
karacsonyp@ujs.sk
1. Az Európai Szociális Alap által finanszírozott, a pályakezdők hosszú távú munkaerőpiaci megoldásaira
irányuló projektek bevezetése és fenntarthatósága
Dr. habil. Ing. Machová Renáta,
Implementácia a udržateľnosť projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu zameraných na
PhD.
riešenie absolventov na trhu práce v dlhodobom horizonte
machovar@ujs.sk
2. Az Ipar 4.0 foglalkoztatásra gyakorolt hatása a régiókban
Dopad Priemyslu 4.0 na zamestnanosť v regiónoch
1. Systemic risks in financial markets (Szisztematikus kockázatok a pénzügyi piacokon)
Systematické riziká na finančných trhoch
2. Financial behaviour of households and its effects on financial stability (Háztartások pénzügyi
viselkedése és ennek hatása a pénzügyi stabilitásra)
prof. Dr. Ormos Mihály, PhD. Finančné správanie domácností a jeho vplyv na finančnú stabilitu
ormosm@ujs.sk
3. Capital markets in a small open economy: financial intermediation and/or financial stability effects
(Tőkepiacok egy kis, nyitott gazdaságban: pénzügyi közvetítés és/vagy pénzügyi stabilitási hatások)
Kapitálové trhy v malej otvorenej ekonomike: finančné sprostredkovanie a/alebo účinky finančnej
stability

prof. Dr. Poór József, DSc.
poorj@ujs.sk

1. A digitalizáció és más kihívások hatásai a menedzsment tanácsadás alkalmazására és fejlődésére
Účinky digitalizácie a ďalších výziev na aplikáciu a rozvoj manažérskeho poradenstva
2. Robotizáció és mesterséges intelligencia (AI) hatása a munkaerőpiacra
Vplyv robotizácie a umelej inteligencie (AI) na trhu práce

denná, externá

