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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/kutatastudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Emre Cinar – Paul Trott – Christopher Simms (2019): An international exploration of
barriers and tactics in the public sector innovation process
A tanulmány a közszféra és az innováció kapcsolatát (PSI) tárja fel, rávilágítva az esetleges
akadályozó tényezőkre. A szerzők a fogalmi keret kidolgozásán túl empirikus kutatást is
végeztek, amelynek során olasz, japán és török példákon keresztül vizsgálták az innovációs
folyamatok akadályait, melyekkel kapcsolatban javaslatok is megfogalmazásra kerültek.
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
kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése
és a tudományos vita elősegítése.

Tudományos sarok
Habitus-metria: a hazai gazdaságtudományi habilitációs eljárások áttekintése
nemzetközi összehasonlításban
A

társadalomtudományi

felsőoktatás,

illetve

azon

belül

a

gazdálkodás-

és

szervezéstudományok, a gazdaságinformatika, továbbá a közgazdaság-tudományok területén is
észlelhető a 40-es éveibe lépő kutatói, oktatói generáció erőteljes habilitálási igénye. A jövő
professzorai sorra jelentkeznek a doktori iskolákban a habilitációs eljárásuk lebonyolítása
céljából. Azonban annak explicit feltételei, különösen a minimálisan elvárható publikációs és
hivatkozási kritériumok, eddig csak kevés doktori iskolában fogalmazódtak meg. A vitaindító
dolgozat

célja

a

magyarországi

doktori

képzést

folytató

egyetemek

habilitációs

szabályozásának áttekintése a publikációs követelmények szempontjából és az eredmények
nemzetközi környezetbe helyezése. A feltárt ismeretek birtokában megindulhat a
gazdaságtudományok területén benyújtott habilitációs pályázatok nemzetközi mércével is
versenyképes, közel egységes értékelési módszertanra épülő bírálatának kidolgozása.
Tovább információk: http://doi.org/10.20311/stat2019.5.hu0439
A tudományos életpálya mérföldköveinek elhelyezése az adott diszciplínához tartozó közösség
korifeusainak felelőssége, munkájuk során a mérés legalább annyira fontos, mint az
eredményekről szóló diskurzus. A Statisztikai Szemle a közelmúltban nyitott szakmai
párbeszédet a hazai gazdaságtudományi felsőoktatásban lebonyolítandó habilitációs eljárások
publikációs követelményeinek meghatározásáról. Ebben a folyamatban a hazai habilitáltak
közleményjegyzékének matematikaistatisztikai módszerekkel történő feldolgozása és a
nemzetközi felsőoktatási gyakorlat összehasonlítása egyaránt teret kapott. Jelen tanulmány a
magyarországi gazdaságtudományi doktori iskolák vezetőinek habilitációval kapcsolatos
véleményéből kiindulva veszi górcső alá a szakpolitikai és jogszabályi környezetet, valamint a
kelet-közép-európai régió versenytársainak tudományos teljesítményét, és ezekre alapozva
igyekszik a habilitáció intézményének jövőjét meghatározni.
További

információk:

https://www.researchgate.net/publication/336459198_A_Statisztikai_Szemle_habitusmetria_diskurzusara_alapozott_szcenario
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Konferenciafelhívás
A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra
2020. február 27.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az
NKE Információs Társadalom Kutatóintézete konferenciát hirdet „A mesterséges intelligencia
alkalmazásának hatása az alapjogokra” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.
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
Európai Kiberbiztonsági Hónap - harmadik alkalom: „Kiberbiztonság és a NATO”
2019. október 22. 17:00 - 19:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 415. terem
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22
Ludovika Szabadegyetem - Harminc éve szabadon előadássorozat - A Fidesz
megalakulása - Előadó: Kövér László
2019. október 22. 18:00 - 19:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22
EIVOK Konferencia Délután
2019. október 24. 15:00 - 18:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ O 212-213 MULTI terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-24
Ludovika Szabadegyetem - Az MDF külpolitikája - Előadó: Kodolányi Gyula
2019. október 29. 18:00 - 19:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-29
KOMMUNIKÁCIÓ 2019 (Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia)
2019. november 14. 09:00 - 16:00
1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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