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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 
 

Daniel L. Fay – Adela Ghadimi (2020): Collective Bargaining during Times 

of Crisis: Recommendations from the COVID‐19 Pandemic 

A COVID-19 járvány drámai módon megváltoztatta az ágazatokon belüli 

foglalkoztatást 2020-ban. A tanulmány megvizsgálja a világjárvány hatását a 

közszférára. A szerzők bemutatják a témában szerzett saját tapasztalataikat is. 

Javaslatuk alapján a szakszervezeteknek fontos szerepet kell betöltenie a 

válságkezelésben, de egyaránt együtt kell működniük a vezetőkkel. 

 

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 
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tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen 

forrást képez. 

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13233  

 

 

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. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13233
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További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

Alternatív tudománymetria a Research Gate kutatói közösségi hálózaton 

 

A tudományos teljesítmény mérése, mérhetősége körül zajló viták a 

tudománymetria születésétől kezdve folynak, hiszen egyrészt azóta sem született 

olyan univerzális mutató, amely komplexen méri a tudomány kimenetelét és 

megbízható forrásként szolgál, másrészt maga az emberi teljesítmény 

számszerűsíthetősége örök dilemma marad.  

 

A legfőbb probléma a tudománymetriai vagy bibliometriai mutatókkal az, hogy a 

kutatók publikációs szokásaikkal gyorsan alkalmazkodnak egy-egy mérőszámhoz, 

így az könnyen hiteltelenné válhat. Olyan módszerre van tehát szükség, amelyet 

nem lehet szándékosan befolyásolni. Az utóbbi években létrejöttek olyan kutatói 

közösségi alkalmazások, mint a Mendeley, LinkedIn, vagy Research Gate, melyek 

egyre népszerűbbek, s ezekkel új hivatkozási motívumok alakultak ki. 

 

Ezek nyomán megjelent az úgynevezett „altmetrics”, azaz az alternatív 

tudománymetria a közösségi hálók indikátoraival. 

 

Frissességét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy magyar terminológiája sem 

honosodott még meg. Különböző módokon definiálják, a legszélesebben elfogadott 

a következő: az altmetria “a tudományos hatás mérésének tudománya, mely az 

aktivitáson alapszik online eszközökkel és környezetben”. 

 

Ez nagyjából azt jelenti, hogy a hagyományos bibliometria helyett a kutatók online 

jelenlétét vizsgálják professzionális közösségi hálókon, különböző indikátorok 

segítségével.  

 

A hagyományos, bibliometriai mutatók, mint a citációs index, impaktfaktor, Hirsch-

index és sok más kevésbé elterjedt mutató jellemzően csupán a publikációs oldalt 

vizsgálja, s az egyetlen visszacsatolási lehetőség a hivatkozások mérése. Mint azt 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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már tudjuk, a hivatkozási motívumok nagyon különbözőek lehetnek, sokszor a 

hivatkozások száma nem egyenesen arányos a mű értékével. 

Annál is inkább, mivel ezek a nyomtatott források korában születtek, azóta a 

publikálás és a hozzáférés módja is megváltozott. Az olyan közösségi 

alkalmazások, mint a Research Gate is, lehetőséget adnak a másik, visszacsatolási 

oldal mérésére, mivel az online kommunikáció lehetővé teszi, hogy olyan 

mutatókhoz is hozzáférhessünk, mint egy mű olvasottsága, egy-egy szerző 

népszerűsége. 

 

Az altmetrics ezzel szemben az online aktivitást vizsgálja olyan indikátorok 

segítségével, mint az olvasások, letöltések száma, szerzői profil népszerűsége, 

hozzászólások, a diskurzusokban való részvétel, a követők száma. 

Alkalmazkodnak a kor kommunikációs szokásaihoz, szemben a hagyományos, 

hivatkozásalapú mutatókkal, ugyanakkor még nem világos, hogy mindez megállja-

e a helyét valódi döntési helyzetekben. 

 

További információk: 

https://www.researchgate.net/publication/321938150_Alternativ_tudomanymetri

a_a_Research_Gate_kutatoi_kozossegi_halozaton   

 

 

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. 

 

https://www.researchgate.net/publication/321938150_Alternativ_tudomanymetria_a_Research_Gate_kutatoi_kozossegi_halozaton
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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://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

