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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
Jean Seaton – Amy Sippitt – Ben Worthy (2020): Fact Checking and
Information in the Age of Covid
A tanulmány szerzőinek véleménye alapján a Covid-19 járvány az egészségügyi
válság mellett információs válságot is okozott. A szerzők amellett érvelnek,
mennyire fontos és mennyire felértékelődött az információk jelentősége, valamint
a tények ellenőrzése. Ahogy a tanulmány is bemutatja, a tényellenőrzés, mint
elmélet és gyakorlat a XXI. század elején jelent meg, amely azt a célt szolgálta,
hogy ellensúlyozza azt az egyre növekvő érzést, miszerint az információkban már
nem lehet megbízni. A szerzők álláspontja alapján napjainkban, több mint egy
évtizeddel

a

kialakítása

után,

a

tényellenőrzést

sokkal

összetettebb

médiakörnyezet keretein belül kell alkalmazni, jelentősége erősen felértékelődött.
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.12910

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
A Tudományos sarok a következő számaiban az egyetemi tanári és MTA doktori
követelményeket

vizsgálja

és

mutatja

be.

Így

az

érdeklődő

kollégák

megismerhetik például a minimumkövetelményeket, a számítási módot, valamint
hasznos tanácsokat kaphatnak e követelmények teljesítésével kapcsolatban.
Előmeneteli minimumkövetelmények Magyarországon – az egyetemi
tanári és MTA doktori követelmények összevetése társadalomtudomány
esetén
Jelen rövid gondolatébresztő írásban a hírlevél olvasóit az előmeneteli rendszerek
minimumkövetelményeinek

áttekintésére

biztatjuk.

Minden

oktatónak

és

kutatónak egyaránt fontos az, hogy milyen gyorsan és milyen sikerrel halad
szakmai útján, ami végső soron egyfajta motivációs eszköz is. Az előmenetel, az
újabb pozíciók és kinevezések elérése nagyobb juttatásokat, még nagyobb
szakmai kapcsolatrendszert és elismerést, a pályázati pénzekből való nagyobb
részesedés ígéretét kínálja. Ezeket számba véve könnyen beláthatjuk, hogy az
előmenetel mindannyiunk számára prioritás és talán mindnyájunkat foglalkoztat
az a gondolat, hogy milyen követelményeknek szükséges eleget tennünk a
ranglétrán való feljebb jutás érdekében.
Az előmeneteli rendszerek által rögzített követelmények ilyen meggondolás
alapján tudatossá és tervezhetővé is teszi az életpályát, mert az oktatók és kutatók
ezeket követve, ezen pillérek mentén tevékenykedve elérhetik a ranglétra felsőbb
fokait is. Magyarország ilyen szempontból egyébként is kiemelkedik az országok
közül, mert a soklépcsős, formalizált előmeneteli modellt követi. Ez azt jelenti,
hogy a tudományos szakemberek munkáját számos ponton mérik és ellenőrzik,
illetve életpályájuk ezáltal több szintre, mérföldkövekre csoportosul.
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Jelen tanulmányban a társadalomtudományi tudományos bizottságok és a Magyar
Akkreditációs

Bizottság

kategóriáinak

(MAB)

előmeneteli

társadalomtudományi

minimumkövetelményeit

jellegű

tudományági

vizsgáljuk

a

2020.

novemberben hatályos szabályzatok szerint.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.10878.82246

Felhívás – Tudományos láthatósági képzések
2019

áprilisában

Dr.

Kaiser

Tamás,

az

Államtudományi

és

Nemzetközi

Tanulmányok Kar tudományos dékánhelyettesének kezdeményezésére útnak
indultak

a

tudományos

láthatóságot

elősegítő,

úgynevezett

„regisztrációs

képzések”, melyek 2019 őszén, és 2020 tavaszán kibővített tartalommal
megismétlésre kerültek.
2019 őszén a képzési portfólió a regisztrációs képzésen túl három további
képzéssel (Tudománymetriai elemzés; Módszertani képzés és MTMT használat)
bővült, így ekkor már négy területen történő képzéssel igyekeztünk az oktató és
kutató kollégák tudományos láthatóságát elősegíteni.
A tudományos láthatósági képzések tehát immár hagyományosan kerülnek
megrendezésre az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon. E félévben
két tematikus blokk került kialakításra, melyek középpontjában a minőségi
publikációk állnak.
További információk a mellékletben találhatók meg.

Pályázati eredmények
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása”
(PPT) fejlesztési program keretében pályázatot hirdetett 2020. május 1. és 2020.
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október

15.

között

megjelent,

nemzetközileg

jegyzett,

Q-s

közlemények

szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján.
A pályázat benyújtására jogosult volt minden olyan természetes személy, aki
oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban
áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.
További

információk

a

díjazott

pályaművekről:

https://www.uni-

nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi

Q-s közlemények bemutatása
Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne
osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre
az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar
nyelvű leírását.

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.
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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-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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