2020/05.

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
Marton Demeter (2019): Bung the gap: narrowing Global North – Global
South bias in measuring academic excellence by weighting with academic
capital
Ebben a tanulmányban háromféle modellt mutat be a szerző, melyekkel a
tudományos

kutatók

teljesítménye

edukációs

történetük

és

publikációs

teljesítményük alapján értékelhető. Az empirikus minta 231, globális délről
származó,

nemzetközi

láthatóség

tekintetében

kiemelkedő

kutató

karrierösvényének elemzéséből áll, melyhez az adatokat egyfelől a kutatók BA, MA
és Ph.D. képzési helyei adják, másfelől a Scopus által indexált folyóiratokban
megjelent publikációik számai. Az elemzés azt mutatja, hogy nincs olyan általános
szabály,

melynek

alapján

igaz

módon

állíthatnák,

hogy

a

centrum

elit

intézményeiben való képzés automatikusan magasabb produktivitáshoz vezet. A
tanulmány empirikus adatokra és elméleti megfontolásokra alapozva amellett
érvel, hogy a tudományos értékelések során, a jelenlegi gyakorlattal szöges
ellentétben, a nem-elit képzettséggel rendelkező, ennek ellenére produktív

szerzőket kellene favorizálni. A tanulmány következtetése szerint ez a pozitív
diszkrimináció nem csak etikai alapon, hanem racionálisan és instrumentális
értelemben is könnyen igazolható, és a globális akadémiai közösség, s ezáltal az
össztársadalom előnyére válna.
Kulcsszavak: szelekciós kritériumok, akadémiai egyenlőtlenségek, globális
erőviszonyok,

globális

dél

–

globális

észak

egyenlőtlenségek,

teljesítményértékelés, akadémiai tőke
Megjelenés helye: KOME: An International Journal of Pure Communication
Inquiry Volume 7 Issue 2, p. 1-16 (Scopus Q3)
A KOME: An International Journal of Pure Communication Inquiry (Scopus Q3)
várja mindazon szerzők írásait, akik kommunikáció és médiatudományokban,
társadalomtudományokban,

kultúratudományokban

illetve

nemzetközi

kapcsolatok területén dolgoznak, és kutatásuk nemzetközi érdeklődésre is számot
tarthat. A folyóirat előnyben részesíti azokat az írásokat, melyek elsősorban
elméleti hozzájárulást kínálnak, de magas színvonalú empirikus cikkeknek is
biztosítanak publikációs lehetőséget. A folyóirat kettős-vak lektorálással dolgozik.
A

tanulmány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

http://doi.org/10.17646/KOME.75672.40

Periodika
Megjelent

a

Nemzeti

Közszolgálati

Egyetem

Magyar

Rendészet

című

rendészettudományi szakfolyóiratának 2019. évi 4. száma, amely az alább linken
keresztül

érhető

el:

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-

egyetemi-folyoiratok/magyar-rendeszet/aktualis-szam

Tudományos sarok
Az MTA IX. Osztály nemzetközi listás folyóiratok használatának
vizsgálata egyes intézményeknél
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Az MTA IX. Osztály nemzetközi listás közlemények írása több intézménynél igen
alacsony értéket mutat. Pedig ezeknek a folyóiratcikkeknek a publikálása az MTA
doktori cím eléréséhez nélkülözhetetlen. Minimum pontok tekintetében igen magas
értéket (35 illetve 40 pont) kell elérni, ami többszerzős cikk esetén 4 és 7
folyóiratcikket jelent. A vizsgált 41 társadalomtudománnyal foglalkozó karon és
intézetben nagyon sok közleményt írnak a szerzők, de ezek töredéke csak MTA IX.
Osztály nemzetközi listás. Az alacsony szám magyarázható a publikációs stratégia
és motiváció hiányával, valamint a feladat komplexitásával. Ezen segítene a
társszerzőség, ami bizonyos bizottságoknál igen magas arányt (pl. GMB) ért el. A
folyóiratcikkekre

érkezett

hivatkozások

számát

nagyban

befolyásolja

a

társszerzőség és a SJR folyóirat indexáltsága. Az MTA IX. Osztály nemzetközi listás
folyóiratai közül azokat célszerű választani, amelyek SJR szerinti Q1-es vagy Q2es besorolással bírnak. Ha ezt a szabályt megfogadjuk, akkor egyszerre tudunk
haladni az egyetemi tanári és MTA doktori cím felé.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.36434.71369

Rendezvényajánló
Az új koronavírus terjedése kapcsán március 11-én (szerda) veszélyhelyzetet
rendelt el a Kormány, így a hallgatók, egyetemi polgárok és a résztvevők
biztonsága érdekében a 2020. április 30-ig terjedő időszakban tervezett egyetemi
rendezvények és sportesemények (ideértve a külső és belső szervezésű
eseményeket is) későbbi időpontban kerülnek megtartásra, a később nem
pótolható rendezvények elmaradnak.

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