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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

Visszatértünk!
Tisztelt Kollégák, kedves Munkatársaink!
A koronavírus-járvány miatt az Államtudományi Hírlevél megjelenését átmenetileg
felfüggesztettük. Ez az időszak azonban arra is alkalmat adott, hogy átgondoljuk
a Hírlevél struktúráját, információs elemeit, és megújult tartalommal, fokozatosan
beépülő új elemekkel térjünk vissza. Nagy örömömre szolgál, hogy ennek most
elérkezett az ideje.
A Hírlevél változatlanul heti rendszerességgel jelentkezik, összeállítását az
Államtudományi

és

Nemzetközi

Tanulmányok

Kar

tudományos

dékánhelyettesének irányításával a Kar munkatársa, Fási Csaba koordinálja, a
Tudományos Sarok rovat Dr. Sasvári Péter egyetemi docens kutató- és
rendszerező munkája eredményeképpen valósul meg.
Köszöntjük régi és új olvasóinkat!

Dr. Kaiser Tamás
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
tudományos dékánhelyettes

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Danielle M. Varda – Sara Sprong (2020): Evaluating Networks Using
PARTNER: A Social Network Data Tracking and Learning Tool
A tanulmány a hálózatkutatási kérdésekkel foglalkozik. A szerzők a közösségi
hálózatok elemzését mutatják be (SNA), mint az egyik módszert, mely a hálózatok
kvantitatív megközelítéssel történő kiértékelésére, a kapcsolatok erősségének
mérésére,

a

szervezetek

helyzetének

meghatározására

a

hálózatban,

az

erőforrások kiaknázására irányul. A tanulmány a PARTNER eszköz módszertanának
végrehajtásának konkrét lépéseit is tartalmazza.
Megjelenés helye: Evaluation
Az

„Evaluation”

a

közpolitikai értékelés

elméletének,

módszertanának

és

gyakorlatának új tudományos eredményeit közlő, nemzetközi szakértők által
jegyzett folyóirat. Az elmúlt két évtized alatt akadémikusok, kormányzatok,
közszervezetek és vállalatok közkedvelt folyóiratává vált. Az ‘Evaluation’ azért jött
létre, hogy nemzetközi párbeszédet generáljon és hidat építsen az egyre
terjeszkedő értékelő kutatások szakterületén belül.
A

tanulmány

az

alábbi

linken

keresztül

érhető

el:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ev.20397

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

Tudományos sarok
Jó gyakorlat folyóiratkeresőkre és ingyenes Open Access publikálásra
Napjainkban a tudományos kommunikáció hagyományos modellje gyökeres
változáson

megy

keresztül.

Az

internet

megjelenése,

valamint

ezzel

párhuzamosan a tudományos folyóiratok árválsága, a neves tudományos kiadók
nagy haszonra törekvő árpolitikája együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az
elmúlt két évtized alatt a nyílt hozzáférés kezdeményezés - Open Access
mozgalom

-

egyre

nagyobb

teret

hódított

magának,

és

mára

már

megkerülhetetlen jelenséggé vált. Az Open Access mozgalom fő célja a publikációk
szabad hozzáférésének biztosítása.
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Az Akadémiai Kiadóval, a Cambridge University Press-szel, az Elsevierrel, a
Springer Nature-rel és a Wiley-vel kötött megállapodás értelmében az EISZ-en
keresztül előfizető NKE kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű publikálásra.
A megfelelő folyóiratok kiválasztásában nagy segítség lehet az Elsevier, a Springer
Nature és a Wiley folyóiratkereső rendszerei. A leendő szerzők által kiválasztott
folyóiratbesorolásokat a Scimago oldalaival tudjuk ellenőrizni.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.12025.90728

Call for papers – COVID 19
Napjaink

aktuális,

koronavírus-járványt

(COVID

19)

érintő

felhívásai

az

alábbiakban foglalhatók össze a teljesség igénye nélkül:
1. Special Issue Call for Papers: Public Leadership in Times of Crisis—
Viewpoints on Administrative Leadership in Response to COVID-19:
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijpl/special-issue-callpapers-public-leadership-times-crisis-viewpoints-administrative
2. Special Issue: Covid-19 Governance: Issues, Responses, Implications:
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/tg/special-issue-covid19-governance-issues-responses-implications
3. Coronavirus:

sociological

and

social

policy

perspectives:

https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijssp/coronavirussociological-and-social-policy-perspectives
4. Reimagining Global Value Chains in Times and the Aftermath of COVID-19:
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/call-forpapers/reimagining-global-value-chains-in-times-and-the-aftermath
5. Call

for

Papers

-

COVID19:

https://www.journals.elsevier.com/international-review-of-economics-andfinance/call-for-papers/call-for-papers-covid19
6. Call for papers: Special issue on "Tourism, Hospitality, and COVID-19":
https://www.springer.com/journal/11628/updates/17898842
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7. Call

for

Papers

-

The

Day

after

Covid-19:

https://www.springer.com/journal/42438/updates/17858426
8. Impact

of

COVID-19

Pandemic

on

Management

&

Organisation:

https://onlinelibrary.wiley.com/pbassets/assets/14678551/BJM%20Covid19%20Special%20Submissions%20Call%20%2815%20May%202020%29
-1591777833520.pdf

Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet nemzetközileg
jegyzett, Q-s közlemények – oktató, kutató, vagy adminisztratív munkakörben
foglalkoztatott – szerzőinek anyagi motiválására.
További

információk:

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-

projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazatiidoszak/oktatoi

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