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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
Ben Wagner (2020): Digital Election Observation: Regulatory Challenges
around Legal Online Content
Napjaink választásokat övező hírei mellett (online dezinformációs kampányok,
álhírek, választást jogtalanul befolyásoló beavatkozások) a szerző álláspontja
szerint nehéz elképzelni, hogyan nézhetnek ki a digitális környezetben zajló szabad
és tisztességes választások. E probléma hatványozottan igaz a választásokat
figyelemmel kísérő választási megfigyelők esetében. A tanulmány rövid áttekintést
nyújt

az

online

tartalomszabályozás

körüli

kihívásokról,

valamint

azok

alkalmazhatóságáról a választásokra és a választási megfigyelésre. Végezetül
megvizsgálja a digitális választási megfigyelés további fejlesztésének következő
lépéseit és lehetőségeit.
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.12903

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
Parazita folyóiratok, a tudományos világ ragadozói
A nyílt hozzáférés megjelenésével nem csupán a szabadon elérhető hiteles
publikációk száma növekedett, hanem megjelentek a tudományos világ ragadozói,
az úgynevezett parazita folyóiratok. A parazita folyóiratok (angolul: predatory
journals) a tudományos világ élősködői, amelyeket csakis a profit érdekel. Ennek
maximalizálása érdekében áltudományos tevékenységet folytatnak, és nívós
kiadványként

tüntetik

publikálandó

cikkek

fel

magukat,

minőségét,

a

ugyanakkor

nem

szerkesztőbizottság

válogatják
tagjait

meg

a

interneten

toborozzák, a szerzőket kéretlen levelekkel bombázzák, hogy náluk publikáljanak.
Ismert kiadványokhoz hasonló nevet, illetve megjelenést választanak, ezzel is
tévútra vezetve a kevésbé körültekintő kutatókat. Tevékenységük nagy veszélyt
jelent a tudományos világra, mivel jelenlétükkel felmerültek a hitelesség kérdését
érintő aggályok.
További információk: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12310/14001

ITDK
Sikeresen lezajlott az ÁNTK ITDK 2020. évi őszi fordulója
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett
minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok
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erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35.
Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (35. OTDK).
Hallgatóink a 35. OTDK-ra 2019 és 2020 őszén a kari tudományos konferenciákon
szerezhették meg a továbbjutás jogát. Az ÁNTK KTDT szervezésében megvalósuló
2020. évi őszi ITDK-án 81 tehetséges diák mutatta be színvonalas pályamunkáját
és közülük 65 versenyző továbbjutását javasolta a bírálóbizottság.
További részletek és eredmények elérhetők a mellékelt pdf-ben, és a következő
linken

keresztül:

https://antk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-

diakkorok/kari-tudomanyos-diakkori-konferenciak-itdk/itdk-2020-osz

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