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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 információk 

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 
 

Peter M. Kruyen – Marieke Van Genugten (2019): Opening up the black box of civil 

servants’ competencies 

A munkavállalók kompetenciái kulcsfontosságúak az egyéni teljesítmény kapcsán. A 

tanulmány szerzői a köztisztviselők körében végzett felmérés eredményein keresztül mutatják 

be, mely kompetenciákat tekintik fontosnak a kormányzatban. A válaszadók 248 olyan 

kompetenciát soroltak fel, amelyeket a jelenlegi és a jövőbeli munkájukhoz szükségesnek 

tartottak. Ezek a kompetenciák három fő filozófiával hozhatók összefüggésbe. A 

következtetések irányadók lehetnek a köztisztviselők és az állami (HR) vezetők számára 

egyaránt. 

 

Megjelenés helye: Public Management Review 

A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi 

folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat 

közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok


2 

kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése 

és a tudományos vita elősegítése. 

 

A tanulmány az alábbi helyen érhető el: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2019.1638442 

 

 

Tudományos sarok 
 

Társadalomtudományi doktori iskolák társpublikációs hálózatának elemzése 

 

A társadalomtudományi doktori iskolák oktatói komplex hálózatot alkotnak, amelyben az egyes 

szerzők közötti társszerzői kapcsolatok mentén képet kaphatunk az egyes kutatóműhelyek 

aktivitásáról, hozzáállásáról és sikerességéről. Az elemzéshez az Országos Doktori Tanács 

doktori iskolákra vonatkozó adataira és névlistáira támaszkodtunk, valamint a Magyar 

Tudományos Művek Tára publikációs adatai alapján térképeztük fel a társszerzői hálózatokat. 

Az elemzés 39 társadalomtudományi doktori iskolát vet össze tíz tudományágból. Az 

eredmények jól mutatják, hogy a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktori iskolái aktív 

társszerzői kapcsolatokat ápolnak. Az K-közép-módszer alapján négy klaszter különíthető el a 

doktori iskolák között a belső és külső együttműködésben írt közleményeik számának 

függvényében.  

 

További információk: 

https://www.researchgate.net/publication/337732801_Tarsadalomtudomanyi_doktori_iskolak

_tarspublikacios_halozatanak_elemzese 

Melléklet: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.15619.35367 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Szentegyházi Gyermekfilharmonikusok koncertje 

2019. december 16. 17:00 - 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Szent László Kápolna 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-16 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2019.1638442
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Könyvbemutató 

2019. december 17. 09:30 - 12:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-17 

 

Egyetemi Központi Könyvtár teremavató ünnepsége 

2019. december 19. 10:00 - 12:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19 

 

A hallgatói és a tudományos siker képlete című előadás 

2019. december 19. 13:30 - 15:00 

1082 Budapest Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19 

 

Kínai TDK Karácsony - Kulturális Est 

2019. december 19. 18:00 - 19:30 

1082 Budapest Üllői út 82. Oktatási Központ 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19 

 

Advent a Ludovikán 

2019. december 21. 13:00 - 19:00 

Ludovika Vívóterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-21 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-17
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-21
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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

