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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
Susan Collard (2019): The UK Politics of Overseas Voting
A tanulmány az Egyesült Királyság választójogának egyes aspektusát, a külföldön élők
szavazati jogát tekinti át. Az Egyesült Királyságban történelmi okokból a szavazati jogok nem
olyan szorosan kapcsolódnak az állampolgársághoz, mint máshol. A szerző a történeti
áttekintés után napjaink aktuális problémáit is feszegeti.
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.

Tudományos sarok
Nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkozó egyetemek publikációs témáinak vizsgálata

Napjainkban sokféle nemzetközi egyetemi rangsor létezik. Némelyek csak egyes
tudományterületeket, mások képzéstípusokat értékelnek. A legelterjedtebbek a táblázatos
megoldások, amelyek táblákat állítanak össze, szemléltetve a helyezéseket. Nemzetközi táblás
értékelést ad például a QS-, a THE-, az ARWU- és a Leiden-rangsor is.
A QS World University Rankings (QS) egyetemi rangsort a brit Quacquarelli Symonds cég
állítja össze minden évben 2004-től. 2004 és 2009 között a Times Higher Education (THE)
céggel közös listát készítettek. Azt követően a két brit cég önálló listával jelentkezik.
A QS rangsorok két alaptípusra bonthatók:


általános,



szakterületi.

A tématerületi vizsgálathoz 10 intézményt vontunk be, amelyek QS szakterületi listán jól
szerepelnek:


hármat az Egyesült Királyságból (SOAS University of London, University of Essex,
University of Edinburgh),



kettőt Hollandiából (University of Amsterdam, Leiden University),



egyet Franciaországból (Sciences Po), Svájcból (ETH Zurich - Swiss Federal Institute
of Technology), Olaszországból (European University Institute), Dániából (University
of Copenhagen) és Magyarországról (Central European University).

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30270.02886

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 kormányzás és kormányzástudás viszonyrendszere
2019. december 3. 09:30 - 17:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 510-es terem
A meghívót a Hírlevél melléklete tartalmazza.
A XX. századi német alkotmányok születése és hatása
2019. december 3. 16:00 - 19:30
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 415-ös terem
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-03
Ludovika Szabadegyetem - Társadalmi törekvések, tüntetések, ellenzéki mozgalmak
Előadó: Szájer József
2019. december 3. 18:00 - 20:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-03
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Konzervativizmus és liberalizmus a Magyar politikai enciklopédia tükrében kerekasztal-beszélgetés
2019. december 4. 16:00 - 18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-04
Párkapcsolati formák - formális párkapcsolatok
2019. december 5. 09:00 - 14:15
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-05
Az államépítés és alkotmányozás Dél-Kelet-Európában 1918 előtt
2019. december 6. 09:00 - 14:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 510-es terem
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-06
A jövő 60 percben/A jövő egészségügye – az egészség jövője
2019. december 12. 17:00 - 18:30
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C és D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-12

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