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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 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.uninke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Lucia Rubinelli (2020): The Italian State, its Regions and the Virus
Az olasz politikát mindig is mély regionális megosztottság jellemezte. Míg északi
és közép-olasz területek jól integrálódnak az európai gazdaságba, a déli régiók
folyamatosan

küzdenek

a

termelékenység

és

a

foglalkoztatás

szintjének

fenntartásáért. A várakozások szerint a Covid-19 világjárvány súlyosbítani fogja
az ország két része között fennálló egyenlőtlenségeket. A tanulmány azt vizsgálja,
hogy a koronavírus-járvány hogyan vált regionális kérdéssé, ami nemcsak a
fertőzés földrajzában tükröződött, hanem abban is, hogy a központ hogyan küzdött
az északi és déli régiókból érkező ellentétes igények kezelésével. A várakozások
szerint noha az északi rész volt az egészségügyi válság epicentruma, a déli
országrész fogja a magasabb gazdasági és társadalmi árat fizetni az életbe
léptetett intézkedésekért.
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.
A

tanulmány

az

alábbi

linken

keresztül

érhető

el:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12909

Publikációs felhívás
Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika alapítása óta
missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését,
amelyek

az

emberi

jogok

témakörében

születnek

és

elhivatott

az

Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács
strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására
is.

Európai Tükör: Az Európai Tükör folyóirat célja, hogy egyszerre legyen az
Európa-tanulmányok

multidiszciplináris

tudományterületen

a

legjelentősebb

tudományos kutatási eredmények közlője ugyanakkor a hazai döntéshozók
számára stratégiai, szakpolitikai javaslatok megjelentetője is. Ennek érdekében
olyan tudományos elemzéseket, szakpolitikai állásfoglalásokat és javaslatokat,
recenziókat és könyvszemléket közöl, amelyek jogászok, politológusok, ágazati
szakértők, közgazdászok és egyéb társadalomtudományi diszciplínák művelőinek
érdeklődésére is számot tarthatnak.
Public Governance, Administration and Finances: A lap legfontosabb célja,
hogy a legmagasabb tudományos és szakmai minősítésű, minőségű és rangú
nemzetközi folyóirattá, illetve kelet-közép-európai összefogással és kiindulással
meghatározó nemzetközi tudományos fórummá is váljon, mely nyitott a világ
bármely

részéből

diskurzusra,

érkező

vitára,

színvonalas

tudományos

tudományos

vélemények

publikációkra,

szintetizálására,

szakmai
valamint

összehasonlító kutatásokra. Bár a folyóirat nemzetközi, de ennek keretében mégis
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külön hangsúlyt képvisel a visegrádi országok tudományos, oktatási és kutatási
kapcsolatrendszerének fejlesztése, erősítése.
További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/

Tudományos sarok
Eltérő utak, eltérő publikációs stratégiák: tudományterületi kutatói
mintázatok
A tanulmány a publikációs stratégiák és kutatói életpályák elemzésére vállalkozik
a hazai egyetemi tanárok körében. A szerzők tudománymetriai módszerrel
vizsgálják a 2016 és 2018 között sikeres egyetemi tanári pályázattal rendelkezők
publikációs teljesítményét. Az eredmények alapján eltérő publikációs stratégiák
rajzolódnak ki a tudományterületek – a STEM&L (science, technology, engineering,
mathematics, and life sciences – természettudományok, technológia, mérnöki
ismeretek, matematika és élettudományok), a HASS (humanities, arts, and social
sciences – bölcsészet-, művészet- és társadalomtudományok) képviselői között.
Míg az első csoport a nemzetközi fókuszú folyóiratcikk-publikálást követi, addig a
második csoport a hazai könyvírásban tűnik ki. A társszerzőségi mintázatokban is
jelentős különbségeket figyelhetünk meg: a STEM&L-professzorok a sok- és
tömegszerzős, többnyire nemzetközi kutatói együttműködésben aktívak, a HASS
képviselői pedig egyszerzős vagy kiscsoportos szerzőségben írnak.
További információk:
https://www.researchgate.net/publication/343449356_Eltero_utak_eltero_publik
acios_strategiak_tudomanyteruleti_kutatoi_mintazatok_Different_pathways_and
_publication_strategies_research_patterns_of_disciplines

Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet nemzetközileg
jegyzett, Q-s közlemények – oktató, kutató, vagy adminisztratív munkakörben
foglalkoztatott – szerzőinek anyagi motiválására.
További

információk:

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-

projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazatiidoszak/oktatoi

Online megoldások
A koronavírus-járvány felgyorsította a felsőoktatásban is a digitális megoldások
bevezetését mind az értekezletek, mind az oktatás támogatása terén. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/ oldalra gyűjti és
kommunikálja azokat a tananyagokat, tudományos eredményeket, melyek
megismerésére mind a hallgatóknak, mind a további érdeklődőknek egyaránt
hasznára válik.
A koronavírus-járvány továbbá átrendezte a rendezvények megvalósítását is, így
számos megoldás nyílt arra, hogy tanórákat, konferenciákat, vagy éppen
könyvbemutatókat rendezzenek például a Microsoft Teams felületen keresztül.

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