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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
Yaamina Salman (2020): Public management reforms in Pakistan
A szerző a pakisztáni közigazgatás reformjának kérdéskörét járja körül. A
tanulmány

három

részből

áll.

Az

első

rész

a

közelmúlt

kiemelkedő

reformkezdeményezéseit ismerteti, a második rész az ország számára az
elkövetkező évek legfontosabb – reformok végrehajtásával kapcsolatos –
kihívásait tárgyalja, míg végül tágabb kontextusba helyezve a kérdést, a fejlődő
országok közigazgatásának reformjaival kapcsolatos kutatások

eredményei

kerülnek ismertetésre.
Megjelenés helye: Public Management Review
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó
nemzetközi

folyóirat,

tanulmányokat,

mely

kutatásokat

a

közmenedzsment

közöl,

valamint

a

fejlesztéséhez
stratégiai

és

hozzájáruló
az

operatív

menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai kérdésekkel egyaránt

foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése és a
tudományos vita elősegítése.
A

tanulmány

elérhető

a

következő

linken

keresztül:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1850084

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
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
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 teljesítésének stratégiája
Jelen tanulmányunkban folytatjuk az elmúlt hetek hírlevélbeli írásait, amikben az
egyetemi

tanári

és

a

Magyar

Tudományos

Akadémia

(MTA)

doktori

fokozatszerzéshez előírt minimumkövetelmények teljesítésével foglalkoztunk.
Ezen a héten arra keressük a választ, hogy mikor érdemes ezen feltételeket
teljesíteni kutatói-

oktatói pályánk során. A követelmények között nagy

különbségeket figyelhetünk meg az időigényüket tekintetében.
Ezen a héten ezzel kapcsolatban két Mikulás-ajándékot kapnak az olvasók.
Egyrészt láthatjuk a tudatos tervezéshez szükséges időkereteket és egy lehetséges
életpálya mentén a minimumkövetelmények optimális teljesítését az egyetemi
tanári kinevezéshez kapcsolódóan. A tanulmány mellékletében pedig az MTA
doktori fokozatszerzéskor figyelembe vett könyvek, valamint nemzetközi A, B, C
és D és hazai A, B, C és D listás folyóiratok pontozási rendszereit olvashatják az
MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály tudományos bizottságainak
pontozási rendszere szerint. A pontozási rendszer segítheti az olvasót saját
pontjainak kiszámolásában, ezzel pedig könnyedén meghatározhatják, hogy a
teljesítéshez szükséges figyelembe vett közlemények megírásában hol tartanak.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33018.52167

Tudományos láthatósági képzések
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Dr.

Kaiser

tudományos

Tamás,

az

Államtudományi

dékánhelyettesének

és

Nemzetközi

kezdeményezésére

Tanulmányok
és

Fási

Kar

Csaba

koordinálásában sikeresen lezajlottak a korábban meghirdetett tudományos
láthatósági képzések.
A képzések Dr. Sasvári Péter egyetemi docens, valamint Csuhai Sándor és az
Innovációs és Technológiai Iroda Társadalomkutatási Program munkatársai
jóvoltából kerültek megtartásra az alábbi témákban: MTMT kezelése mesterfokon
az előmeneteli követelmények tekintetében és Módszertan.
Az MTMT kezelése mesterfokon az előmeneteli követelmények tekintetében
elnevezésű kurzus célja az volt, hogy az egyetemi tanári és az MTA doktori
követelményekről adjon tájékoztatást. Az önmenedzselés erősítése érdekében a
kurzus résztvevői megismerték a minimum követelményeket, valamint az azokban
való eligazodást segítették elő az elsajátított ismeretek.
A Módszertani kurzus keretében a korábban lezajlott alkalmakhoz hasonlóan ismét
a

kutatások

biztosítottak

valós,
az

gyakorlati

oktató

problémáira

kollégák

a

reflektáló

résztvevők

képzési

számára.

Jelen

tartalmakat
képzés

a

kutatástervezésnek az empirikus anyag felvételére is tekintettel lévő stratégiájára
helyezte a fókuszt. A módszertani képzési alkalmat – igény esetén – konzultációs
támogatás is követi, amelyen lehetőség lesz az egyes kutatások, kutatói
nehézségek megbeszélésére.
A tudományos láthatóságot és módszertani ismereteket erősítő képzéseken a
2019-es indulásuk óta közel 120 fő vett részt, akik jelentős részben az ÁNTK oktató
és kutató kollégái, valamint hallgatói közül kerültek ki, de az Egyetem más
Karainak oktatói, kutatói és hallgatói is képviseltették már magukat.
További

információk:

https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/10/online-

kepzesekkel-a-tudomanyos-lathatosagert

Pályázati felhívás
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által kiírt új publikációs pályázatok célja
az Egyetem tudományos láthatóságának erősítése.
Pályázhatnak az Egyetem dolgozói, hallgatói és doktori fokozatszerzési eljárásban
résztvevők egyaránt. Pályázni lehet folyóirat-publikáció vagy monográfia jövőbeni
tervével, de már elkészült és publikált folyóiratcikkekkel is. Az első pályázati
szakasz 2021. január 31-én zárul.
A pályázatokról további információkat az alábbi linken találnak:
https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/08/200-millio-forint-keretosszegupublikacios-palyazatot-hirdet-az-egyetem

Pályázati eredmények
Eredményt hirdettek a Q-s közlemények szerzőinek anyagi motiválására tavasszal
közétett pályázaton, illetve a Publikációs Nívódíj pályázaton.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása”
fejlesztési program keretében hirdetett pályázatot a május 1. és október 15. között
megjelent,

nemzetközileg

jegyzett,

Q-s

közlemények

szerzőinek

anyagi

motiválására. A felhívásra 38 pályamű érkezett, a szakmai bírálat alapján 30
pályázat felelt meg.
Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatói és hallgatói közül az
alábbi személyek díjazására került sor: Dr. Berényi László, Dr. Budai Balázs
Benjámin, Dr. Demeter Márton, Dr. Kovács Olivér István, Dr. Laposa Tamás, Dr.
Lentner Csaba, Dr. Makó Csaba, Dr. Nyikos Györgyi, Dr. Sikos T. Tamás, Dr.
Szente-Varga Mónika, Dr. Tózsa István, Urbanovics Anna.
A Publikációs Nívódíjra négy kategóriában összesen 45 pályázat érkezett.
Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatói közül az alábbi
személyek díjazására került sor: Dr. Auer Ádám, Dr. Orbán Endre, Dr. Sasvári
Péter, Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin.
Valamennyi díjazottnak gratulálunk!
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További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/12/08/eredmenyek-apublikacios-palyazatokon

Q-s közlemények bemutatása
Krisztina, Szegedi - Khan, Yahya - Csaba, Lentner (2020): Corporate Social
Responsibility and Financial Performance: Evidence from Pakistani Listed Banks.
SUSTAINABILITY 12 : 10 pp. 1-19.
A

tanulmány a világgazdaság egyik

legimpozánsabb

fejlődését felmutató

pakisztáni bankrendszer tőzsdén jegyzett intézményeit veszi górcső alá, s benne
a társadalmi felelősségvállalás kérdéskörét, közzétételi gyakorlatát és a pénzügyi
teljesítményre gyakorolt hatását. A szerzők igazolják, hogy a bankok társadalmi
felelősségvállalási tevékenysége erősödött, ennek közzététele pedig elősegítette
pénzügyi teljesítményük javulását a tőkemegtérülési mutató (ROE) és az
eszközarányos jövedelmezőség (ROA) alapján értékelve. A kutatási eredmények
hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük a társadalmi felelősségvállalás
gyakorlatát egy feltörekvő ázsiai ország pénzügyi szektorában, amelynek
bankműködési elveit egyre inkább a "nyugati" bankmodell, a Bázeli elvek
határozzák meg. A bemutatott kutatási eredmények segíthetik Magyarország és
Pakisztán pénzügyi, társadalmi kapcsolatainak további fejlődését.
A Q2-es tanulmány elérhető az alábbi linkeken keresztül:
https://www.researchgate.net/publication/341431656_Corporate_Social_Respon
sibility_and_Financial_Performance_Evidence_from_Pakistani_Listed_Banks
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4080
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.
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Rendezvényajánló
Trianon centenáriumi éve az Egyetemen – az NKE jubileumi programévét
összegző online konferencia
2020. december 11. 10:00 - 12:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-12-11
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/689/

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

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