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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
Bert George – Richard M. Walker – Joost Monster (2019): Does Strategic Planning
Improve Organizational Performance? A Meta‐Analysis
A stratégiai tervezés napjainkban is igen nagy jelentőséggel bír, ugyanis – a kritikai
megközelítések mellett – úgy vélik, hogy pozitívan hat a szervezeti teljesítményre. A szerzők
számos tanulmányt vizsgáltak meg, kutatási kérdésként az alábbit fogalmazták meg: „javítja-e
a stratégiai tervezés a szervezeti teljesítményt?” A szerzők úgy találták, hogy stratégiai
tervezésnek pozitív, mérsékelt és jelentős hatása lehet a szervezeti teljesítményre. A tanulmány
rávilágít az egyes hatásokat leginkább befolyásoló tényezőkre, melyek mind a magán és állami
szférára, mind az országokra egyaránt érvényesek.
Megjelenés helye: Public Administration Review
A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat, amely több
mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon folyóiratok között, melyek
közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A PAR az egyik olyan folyóirat, amely a
tudományos érdeklődés és a gyakorlati szakemberek számára is szolgál tanulmányokkal. Széles

témakört felölelő tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy
nélkülözhetetlen forrást képez.
A

tanulmány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13104

Tudományos sarok
Az EMPA egyetemi hálózat közleményeinek és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
publikációs témáinak vizsgálata nemzetközi hatásuk alapján 2009 és 2018 között
A felsőoktatási programok sokszínűségének, valamint az egyetemek minőségi és színvonalbeli
eltérésének köszönhetően egyre több tudományterületen alapítanak egyetemi hálózatokat. A
közigazgatási tudományág (Public Administration) területén is találhatunk ilyen hálózatokat,
mind európai (EMPA (European Master of Public Administration Consortium)), mind
tengerentúli (NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration))
kezdeményezésre. Az EMPA intézményeiben dolgozó kutatók - a közigazgatási
tudományágban - 157 tématerületen publikáltak 2009 és 2018 között. Minden téma 3
kulcsszóval (pl. „Nonprofit; Non-profit organizations; Nonprofit sector”) és egyedi
azonosítóval (pl. T.5108) rendelkezik. A témák nemzetközi hatása alapján 5 kategóriába
sorolhatóak: TOP 1%, TOP 5%, TOP 10%, TOP 50% és egyéb témák. A TOP 1%, TOP
5% és TOP 10% tématerületen végzett kutatás és közleményírás magas hivatkozási számmal
kecsegtet, ami hosszabb távon nemzetközi ismertséghez vezethet.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.18859.39201

Konferenciafelhívás
A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra
2020. február 27.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
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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
A munkavállalási célú vándorlás aktuális kérdései Magyarországon
2019. november 06. 08:30 - 15:00
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. Speciális Oktatási Épület és Kollégium
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-06
CSODA VAGY SZÜKSÉGSZERŰSÉG? Konferencia a berlini fal leomlásának 30.
évfordulója alkalmából
2019. november 07. 15:00 - november 08. 14:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-07
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
"Megelőzni a vízválságot" - Országos VÍZÉRTÉK Konferencia
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2019. november 14. 10:00 - 17:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
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
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

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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