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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, 2019 

augusztusától az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar gondozásában megjelenő 

Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss informác iók 

közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára. 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-nke.hu/kutatas-

tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Rebecca Wright (2019): Human Rights in a Post‐Brexit UK 

A folyóirat különszáma az emberi jogok támáját mutatja be sokféle aspektusból az Egyesült 

Királyság vonatkozásában. A téma aktualitását az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 

Egyesült Nemzetek Közgyűlése általi, hetven évvel ezelőtti elfogadása adja. A tematikus 

tanulmányok kritikai észrevételeket fogalmaznak meg az emberi jogokkal kapcsolatban, 

ugyanakkor számos pozitív hozadékát is kiemelik. 

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly 

Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és 

magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok iránt, 

gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői között. 
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Tudományos sarok 
 

Intenzív heti kurzus- vagy a kevesebb néha több? 

 

A projekt heti, intenzív heti kurzusok hirdetése nem ismeretlen fogalom sem külföldi, sem 

magyar egyetemeken. Alapvetően tömbösített, nagyobb szervezett óramennyiséget jelöl, 

melyet a szemeszter bizonyos időszakára hirdetnek meg. 

 

Általában azt láthatjuk, hogy elsősorban: 

 módszertani (pl. statisztikai alapismeretek), 

 egy-egy szoftver megismerését célzó (pl. SPSS; Matlab; STATA), 

 készségfejlesztő (pl. prezentációs technikák), 

 idegen nyelvi oktatás cserehallgatóknak, 

 nemzetközi tekintetben jól meghatározható sláger téma köré szervezik ezeket a 

kurzusokat. 

 

Jelen tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyik hallgatójával való beszélgetés 

során formálódott, az ő gondolatait pedig nemzetközi kutatásokban is bizonyított, külföldi és 

hazai egyetemek jó gyakorlatain keresztül kívánja ismertetni. 

 

A projekt heti kurzusok általában tehát 1-3 hét alatt lezajló, intenzív és tömbösített munkaórát 

igénylő, többnyire választható kurzusok formájában kerülnek megszervezésre. Láthatjuk, hogy 

az egyetemek kutatási profiljától függetlenül számos esetben megtalálhatjuk ezeket a 

kurzusokat, valamint külföldi egyetemeken a téli és nyári iskolák kurzusai hasonló tematikában 

és célkitűzésekkel valósulnak meg. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.34757.60644  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra 

2020. február 27. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.34757.60644
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Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az 

NKE Információs Társadalom Kutatóintézete konferenciát hirdet „A mesterséges intelligenc ia 

alkalmazásának hatása az alapjogokra” címmel, amelyre várja előadók jelentkezé sét.  

 

A konferencia célja, hogy összegyűjtse a témában meglévő hazai tapasztalatokat, kutatási 

eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői elsősorban a jog- és az 

államtudomány köréből várnak előadásokat, de befogadnak szociológiai és politikatudományi 

prezentációkat is. A konferenciára előadással 2019. november 30-ig lehet jelentkezni az 

előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail 

címen. 

 

További információk a https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-

mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra weboldalon találhatóak. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdései 

2019. november 19. 09:00 - 15:00 

1101 Budapest, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19 

 

Humanitárius kötelesség – biztonsági kockázat? - A társadalmi integráció esélyei 

Németországban 2015 előtt és után 

2019. november 20. 15:00 - 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-20 

 

Magyar Diplomácia Napja 

2019. november 21. 09:00 - 16:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

mailto:itki@uni-nke.hu
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-20
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21
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II. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia 

2019. november 21. 09:00 - 18:00 

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar 

Aula 

https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

Az online platformok felelősségéről 

2019. november 21. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Hunyadi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

Rendészeti Szakmai Műhelytalálkozó 

2019. november 25. 12:30 - 15:40 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ III. em. 316.  

https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25 

 

Német nyelvi kör 

2019. november 27. 16:00 - 18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27 

 

The Brexit and The Future of the European Legal Tradition 

2019. november 27. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27 

 

Őszi könyvszüret 

2019. november 28. 16:00 - 18:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy úti Kollégium, AB terem  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-28 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-28
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

