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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
Mogens Jin Pedersen – Nathan Favero (2020): Social Distancing during
the COVID‐19 Pandemic: Who Are the Present and Future Noncompliers?
Egyes vélemények szerint a társadalmi távolságtartás hatékony eszköz lehet a
COVID ‐ 19 vírus terjedésének visszaszorítására, de csak abban az esetben, ha
mindannyian felelősséget vállalunk és betartjuk a szabályokat. A tanulmányban
közölt kutatás arra irányul, hogy feltárja, kik azok az egyének, akik legkevésbé
hajlamosak betartani az ajánlásokat. Ezen eredmények fontos tanulsággal
szolgálhatnak többek között a politikai döntéshozóknak is. A kutatás az amerikai
válaszadók (n = 1 449) felmérésén alapul. A szerzők rávilágítanak arra, hogy az
egyes demográfiai tényezők (nem, életkor, stb.) elősegítik a társadalmi
távolságtartás betartásának szándékát, ugyanakkor nem lehet csak ezekre a
tényezőkre hagyatkozni. A szerzők megállapítása alapján a kormányzatnak a
nyilvánosságon keresztül is meg kell győznie a lakosságot.

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

az

alábbi

linken

keresztül

érhető

el:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13240

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
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bármely

részéből

diskurzusra,

érkező

vitára,

színvonalas

tudományos

tudományos

vélemények

publikációkra,

szintetizálására,

szakmai
valamint

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

Tudományos sarok
Hazai egyetemek a nemzetközi rangsorokban
A felsőoktatási intézményeknek a társadalom, az irányító szervek általi megítélését
egyre inkább befolyásolja azok nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyezése.
Bármennyire is sokat kritizált rangsorokról van szó, a jelenlegi körülmények között
– a köréjük épített marketing miatt – az intézmények presztízsét mindenképpen
emeli e rangsorokban történő lényeges előrelépés, illetve az, ha az intézmény egy
rangsor első 500, 200, 100 stb. helyezettje közé kerül. Az egyetemi stratégia
eredményességének

egyik

kulcsmutatója

lehet

a

nemzetközi

egyetemi

rangsorokban elfoglalt helyezés.
A kutatás célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a magyar felsőoktatási
intézmények hogyan (mely rangsorképző indikátorok fejlesztésével) juthatnának
közelebb a rangsorokban a világ legjobb 100 vagy 200 intézményéhez. A kutatás
tárgyát a magyar felsőoktatási intézmények képezik.
További információk:
http://doi.org/10.1556/2065.181.2020.10.6

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 / Digitális 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 Nemzeti Közszolgálati Egyetem is tagja az International Association of
Universities szervezetnek, amely októberben is több webinárium keretében
foglalkozik az online oktatás, a digitalizáció és az átalakuló felsőoktatás jövőjével.
További információk: https://iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-ofHigher-Education-929

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