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Jarjabka Ákos, dr. habil., PhD [10]
Kiss György, prof. dr., DSc, MTA tagja [11]
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Tibold Antal, dr. PhD [26]
Vogt, Matthias Theodor, prof. dr., PhD (University of Görlitz/Zittau, Németország) [27]
Zádori Iván, dr. PhD [28]

A kutatók személyi összetétele garantálja, hogy a hálózatos együttműködést
nemcsak a PTE szervezeti egységei között, hanem azon túl is értelmezve,
több hazai és külföldi felsőoktatási intézmény szakembereinek
együttműködésére folytatja a kutatócentrum. Egyben látható, hogy a centrum
nagy hangsúlyt helyez a tudományos utánpótlás nevelésére.
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