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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
Charlotte Galpin – Hans-Jörg Trenz (2019): In the Shadow of Brexit: The 2019 European
Parliament Elections as First‐Order Polity Elections?
A tanulmány az Európai Parlament (EP) választásait elemzi sajátos aspekusból. A szerzők a
választások hatásait, mögöttes tartalmát tették vizsgálatuk tárgyává, valamint arra keresték a
választ, hogy mely közpolitikai témák uralták a választások során a közbeszédet. Bemutatták
továbbá a hír- és szociális média platformok választásokban betöltött szerepét is.
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

Mesélnek az adatok – magyar, német és osztrák kutatóintézetek tudománymetriai
vizsgálata
Az országok tudományos tevékenységeit elsősorban két nagyobb helyszín köti le, azok vagy a
felsőoktatási intézmények oktatóitól és kutatóitól, vagy a kutatóhálózatok kutatóitól
származnak. A legnagyobb különbséget a tevékenységek profiljában találjuk, míg az
egyetemek elsődlegese feladata az előállított tudás megosztása, tehát a hallgatók oktatása, addig
a kutatók elsődleges profilja a tudományos kutatás és kutatási eredmények közlése a társadalom
kihívásaira válaszként. Eddigi tanulmányaink elsősorban az egyetemekkel álltak kapcsolatban,
jelen elemzés viszont a kutatóintézetek csoportját mutatja be és veti össze. Legfőbb célunk,
hogy képet adjunk a hazai társadalomtudományi kutatóműhelyekről, valamint azokat
összevessük és párhuzamba állítsuk az osztrák és német műhelyekkel.
A

vizsgálatba

bevont

kutatóintézetek

általában

lefedik

a

társadalomtudományi

tudományágakat, igyekeztünk az egymással párhuzamba állíthatókat együtt, egymással
összevetve is elemezni. A kutatóintézetek a következők:
1. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) (korábban Magyar Tudományos Akadémia
(MTA)) kutatóintézetei,
2. Max Planck (Németország) kutatóintézetek,
3. Osztrák Tudományos Akadémia (Österreichische Akademia der Wissenschaften;
ÖAW),
4. Osztrák

Gazdaságtudományi

Intézet

(Österreichisches

Institut

für

Wirtschaftsforschung; WIFO).
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.21376.79362

Rendezvényajánló
Volt egyszer egy rendszerváltozás - Kun Miklós: Mihail Gorbacsov politikai
meggyöngülésének előszele
2019. december 11. 18:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-11
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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
Kónya Imre: Antall József közelről című könyv bemutatója
2019. december 12. 17:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Szent László Kápolna
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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