2015
Balázs Ervin: A mezőgazdaság globális kihívásai (2015.04.14.)
Bod Péter Ákos: Szuverenitás, konvergencia, integráció: viták és dilemmák Európában (2015.09.29.)
Nógrádi Gábor: A világ Párizs után (2015.12.01.)
2016
Vida Gábor: A klímaváltozás ügye a Párizsi Egyezmény után (2016.02.23.)
Kubassek János: Magyar Afrika kutatók, különös tekintettel Almássy László grófra (Angol Beteg c. film)
(2016.04.19.)
Simai Mihály: Az Európai Unió válaszúton (2016.09.21.)
Csányi Vilmos: A kutya az emberi viselkedés evolúciómodellje (2016.12.05.)
2017
Kaáli Nagy Géza – Berkő Péter: Pódiumbeszélgetés (2017.02.14.)
Mika János: Ember okozta éghajlatváltozás: érvek és ellenérvek (2017.03.22.)
Kovács Gábor: Határbiztonság, illegális migráció, határrendészet (2017.04.24.)
Kiss L. László: Földön túli földek (2017.05.16.)
Bereczkei Tamás: Emberi játszmák a párválasztásban: Vonzerő, udvarlás, szexualitás (2017.09.20.)
Szlávik János: A klímaváltozás hatásai a gazdaságra (2017.10.10.)
Kaiser Ferenc: Az erőkivetítés, mint az állam speciális érdekérvényesítő eszköze (2017.11.14.)
Sümegi Pál: Ember és környezet kapcsolata a jégkortól a középkor végéig (2017.12.12.)
Junior Akadémiai Klub
Horkai Zoltán: Farkasok a Kárpát-medencében és Magyarországon (2017.04.10.)
Tóth László: Ragadozó madarak – a levegő urai (2017.10.18.)
Haranghy Szabolcs: Vulkánkitörések a Kárpát-medencében: lesz-e folytatás? (2017.11.07.)
2018
Bayer József: A globalizáció politikai hatásai (2018.02.20.)
Korsós Zoltán: Ezerlábúak és más különleges állatok a Távol-Keletről (2018.03.13.)
Pálffy Géza: A szent korona és gyöngyösi tartózkodásai az újabb kutatások tükrében (2018.04.17.)
Junior Akadémiai Klub
Kisteleki Károly: Solymászat a magyar királyok udvarában - élőállatos bemutatóval (2018.06.13.)

2019
Mérő László: „Az érzelmek logikája” (2019.02.25.)
Pap Norbert: "Hol is volt Földvár? Az 1526. évi mohácsi csata helyének rejtélye.” (2019.03.05.)
Deák Hedvig: „Árpád-házi Szent Margit, egy "modern" szent a középkorból - a szent legendájának legújabb
kutatási eredményei (2019.04.02.)
Rojkovich Bernadette: „A bioetika égető kérdései változó világunkban” (2019.05.07.)
Tóth Imre: A „legtávolabbi „sziget” felfedi titkait. A New Horizons űrszonda eredményei az Ultima Thule
kisbolygóról. (2019.09.24.)

Kovács Tibor: „A hírnév áldozatai – sötét- turisztikai utakon a modern popkultúra ikonjainak nyomában.
Mesék a mindennapokban és a gyógyításban” (2019.10.15.)
Junior Akadémiai Klub
Tóth Zoltán: „Legyél te is régész!” (2019.05.21.9

2020
Szilassi Péter: „Élet a tűzhányók árnyékában - ember és vulkán kapcsolata három kontinensen (Afrika, Ázsia
és Európa)" (2020.02.11.)

