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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
Nicola McEwen – Michael Kenny – Jack Sheldon – Coree Brown Swan
(2020): Intergovernmental Relations in the UK: Time for a Radical
Overhaul?
A Brexit és a koronavírus-járvány egyre nagyobb terhet rótt az Egyesült Királyság
kormányzati berendezkedésére. A tényezők rávilágítottak az Egyesült Királyság
kormányzati igazgatásának hiátusaira (pl. ad hoc működés, döntéshozatal helyett
konzultatív jelleg). A tanulmány szerzői e témát vizsgálták meg széleskörű
nemzetközi gyakorlat kutatásán keresztül, mely alapján számos javaslat került
megfogalmazásra.
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

elérhető

a

következő

linken

keresztül:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12862

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

az

emberi

jogok

témakörében

születnek

megjelentetését,

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

diskurzusra,

vitára,

tudományos

tudományos publikációkra,

vélemények

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.
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További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/

Tudományos sarok
Kutatói rangsorok – a világ és Magyarország
Egy éve négy szerző – három amerikai és egy holland – kidolgozott egy
mérőrendszert, amellyel kutatók egyéni teljesítményét mérni lehet, és a cikk
szabadon hozzáférhető függelékeként publikált egy listát, amely tartalmazta
százezer kutatónak a nevét – tudományos teljesítményük mérőszámaival együtt
–, akiket a kidolgozott rendszer alapján a szerzők a világ élvonalbeli kutatóiként
azonosítottak. A százezer fő első pillantásra soknak tűnik, de a vizsgált kutatói
adatbázisnak mindössze a felső másfél százalékát fedte le, tehát valóban az
élvonalat képviselte. A cikknek közvetlenül nem, de a listának magyar vonatkozása
is van annyiban, hogy a felső másfél százalékba sorolt kutatók között 199
Magyarországon dolgozó kutató szerepelt. Erről született már híradás, de a
tanulmány mélyebb elemzésére idehaza még nem történt próbálkozás. Erre tesz
kísérletet ez a tanulmány. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint az, hogy hol
„keletkezik” a tudomány; miért ott, és miért nem máshol, és főleg: hol van
Magyarország helye az élenjáró kutatók kinevelőinek sorában? A hivatkozott
tanulmányt nem recenzáltuk, hanem adatait önállóan dolgoztuk fel.
További információk:
https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud202011_f48231_i1

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.
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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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