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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.uni-

nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Zeger Van der Wal (2020): Being a Public Manager in Times of Crisis: The 

Art of Managing Stakeholders, Political Masters, and Collaborative 

Networks 

A COVID-19 járvány a második világháború óta a legnagyobb válság. Ami 

közegészségügyi kérdésnek indult, gyorsan hatalmas méretű politikai, gazdasági 

és társadalmi válságba torkollott. E helyzet kapcsán felértékelődik a társadalom és 

a kormányzati bizalom szempontjából a professzionális igazgatás területe. A 

tanulmány szerzője e témakört járja körül. 

 

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 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
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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.13245 

 

 

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 érkező színvonalas tudományos publikációkra, szakmai 

diskurzusra, vitára, tudományos vélemények szintetizálására, valamint 

összehasonlító kutatásokra. Bár a folyóirat nemzetközi, de ennek keretében mégis 

külön hangsúlyt képvisel a visegrádi országok tudományos, oktatási és kutatási 

kapcsolatrendszerének fejlesztése, erősítése. 
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További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

Messze még a híd? Kelet-Közép-Európa gazdaságtudományi kutatóinak 

összehasonlítása 

 

A tanulmány Kelet-Közép-Európa (Csehország, Lengyelország, Magyarország, 

Románia és Szlovákia) gazdaságtudományi kutatóinak publikációs teljesítményét 

elemzi a 2009 és 2018 között megjelent és a Scopus-adatbázisban megtalálható 

közleményeik alapján. A szerzők azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy 

egyrészt mi tekinthető a kelet-közép-európai gazdaságtudományi kutatói 

közösségben a sikeres publikációs stratégia kulcstényezőinek, másrészt 

publikációs teljesítményüket figyelembe véve milyen ismérvek szerint 

csoportosíthatók a kutatók? A publikációs teljesítményt jellemző hét változó 

közötti kapcsolatok vizsgálata során – a 449 elemű adatállomány felhasználásával 

– hat elemzésre került sor. Az eredmények alapján fény derül a kelet-középeurópai 

gazdaságtudományi kutatók közlési sajátosságaira (például volumenorientáltság, 

társszerzőség preferálása), továbbá a rangsorbeli pozíciójukat befolyásoló 

publikációs teljesítményükre. 

 

További információk: 

https://www.researchgate.net/publication/343449539_Messze_meg_a_hid_Kelet

-Kozep-

Europa_gazdasagtudomanyi_kutatoinak_osszehasonlitasa_A_bridge_too_far_Co

mparison_of_econ 

 

 

Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet nemzetközileg 

jegyzett, Q-s közlemények – oktató, kutató, vagy adminisztratív munkakörben 

foglalkoztatott – szerzőinek anyagi motiválására. 

https://folyoirat.ludovika.hu/
https://www.researchgate.net/publication/343449539_Messze_meg_a_hid_Kelet-Kozep-Europa_gazdasagtudomanyi_kutatoinak_osszehasonlitasa_A_bridge_too_far_Comparison_of_econ
https://www.researchgate.net/publication/343449539_Messze_meg_a_hid_Kelet-Kozep-Europa_gazdasagtudomanyi_kutatoinak_osszehasonlitasa_A_bridge_too_far_Comparison_of_econ
https://www.researchgate.net/publication/343449539_Messze_meg_a_hid_Kelet-Kozep-Europa_gazdasagtudomanyi_kutatoinak_osszehasonlitasa_A_bridge_too_far_Comparison_of_econ
https://www.researchgate.net/publication/343449539_Messze_meg_a_hid_Kelet-Kozep-Europa_gazdasagtudomanyi_kutatoinak_osszehasonlitasa_A_bridge_too_far_Comparison_of_econ


4 

 

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

projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-

idoszak/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-of-

Higher-Education-929 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

