Graduate and post-graduate courses
Kérjük, sorolja itt fel a csoport által tartott poszt-graduális előadásokat „Név angolul (tartó, egyetem)” formában. Figyelem! A sorba rendezések miatt szükségünk van erre a listára, nem elég, ha megadja a változásokat!
Példák:
	Advanced Experimental Particle Physics (G. Vesztergombi, ELTE)

Advanced thermodynamics (P. Ván, BME)
Algebraic Bethe Ansatz and its applications (F. Woynarovich, ELTE)
Laboratory practices and seminars
Kérjük, sorolja itt fel a csoport által tartott laboratóriumi gyakorlatokat és szemináriumokat „Név angolul (tartó, egyetem)” formában. Figyelem! A sorba rendezések miatt szükségünk van erre a listára, nem elég, ha megadja a változásokat!
Példák:
	Experiments on liquid crystals (Á. Buka, N. Éber, T. Tóth-Katona, ELTE)

Infrared and Raman spectroscopy (K. Kamarás, BME)
Infrared vibrational spectroscopy, part of the course Experimental methods in materials science (K. Lengyel, BME)
Laboratory practice (T. Pusztai, ELTE)
Diploma works
Az adott évben megvédett diplomamunkák felsorolása “Név: cím (fokozat, supervisor: témavezető, egyetem)” formátumban
Példák:
L. Ábrók, Study of electron-phonon Interaction in rare earth doped single crystals (BSc, supervisor: Zs. Kis, ELTE) 
A. Incze, Supporting real-time ultrafast video diagnostics development for plasma physics experiments, (BSc, supervisor: T. Szepesi, BME)
Ph.D students
Az adott évben a témában levő PhD hallgatók felsorolása “Név: téma leírása (Supervisor: témavezető, egyetem)” formátumban
Példák:
Á. Agócs, Database management for large particle physics experiments at CERN LHC (Supervisors A. Benczur and G. Vesztergombi, ELTE)
A.G. Agócs, Interaction between high-pT hadrons and quark-gluon plasma in CERN LHC ALICE experiment (Supervisor P. Lévai, ELTE)
M. Bányai, Functional modelling of cortical macro-networks (Supervisor F. Bazsó, BME)
G. Cseh, Investigation of transient processes in hot plasmas (Supervisor: G. Kocsis, BME)
D. Cserpán, Doctoral School of Informatics (Supervisor Z. Somogyvári, BME)
Dissertations
Az adott évben (vagy az előző évkönyv óta) megvédett disszertációk “Név: cím magyarul (cím angol fordítása, oldalak száma, kiadás éve, fokozat” formában
Példák:
I. Hajdara, A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete (Properties and defect structure of potassium lithium niobate crystals), 112p. 2012, Ph.D
K. György, Atomabszorpciós spektrometriai kutatások optikai egykristályok vizsgálatára (Atomic absorption spectrometric studies for the analysis of optical single crystals, 110p, 2013), PhD
K. Kecskeméty, Nagyenergiájú ionpopulációk a Helioszférában (Energetic ion populations in the Heliosphere) 155 p. 2013, DSc


Membership changes to the previous year’s data
Itt elég csak a változásokat megadni. Figyelem! Ha nem derül ki egyértelműen, hogy a változásokat adta meg, akkor az egész listát cserélni fogjuk a beküldöttel!
Példák:
Törölni: 
I. Bakonyi - Member of the Editorial Advisory Board, Journal of Materials Science and Technology (Bulgaria, Sofia)
Új: 
I. Bakonyi - Member of the European Board, European Academy of Surface Technology (EAST)
Conferences
A csoport által szervezett, rendezett konferenciák, workshopok felsorolása “cím, konferencia ideje, résztvevők száma, a konferencia rövid leírása” formában
Példa: 
Conference “Artificial Atoms: from Quantum Physics to Applications”, 20-23 May 2013
The conference was organized as a joint scientific meeting of two consortia of the 7th Framework of the EU, the FP7 ICT DIAMANT (Diamond based atomic nanotechnologies) and the FP7 ITN CCQED (Circuit and Cavity Quantum Electrodynamics). The conference took place in the main building of the Hungarian Academy of Sciences. Besides scientists from the consortia and from EU, guests arrived from the USA, Australia, Japan and Chile. The three-days meeting which was attended by approx. 70 scientists, boosted the cooperation between researchers of materials science and quantum mechanics.
Awards and prizes
Adja meg a fontosabb díjakat, kitüntetéseket elnyert kollégák és az elnyert díj, kitüntetés nevét. Pl. a diplomamunkások által OTDK-n, vagy poszterpályázaton nyert helyezés nem számít fontosnak!
Példák.: 
T. Kemény: Officer’s cross of the Order of Merit of Hungary (civil division)
Gy. Farkas: Széchenyi Award
Gy. Tóth: Award for Young Scientists of the MTA 2014


