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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.uni-

nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Gary Schwarz – Nathan Eva – Alexander Newman (2020): Can Public 

Leadership Increase Public Service Motivation and Job Performance? 

A tanulmány a közszolgálati motivációval összefüggésben végzett kutatásokat 

kínai vezető és nem vezető beosztású tisztviselők körében. A tanulmány fő 

megállapítása, hogy a hálózatosodásnak kiemelt jelentősége van a téma 

szempontjából.  

 

Megjelenés helye: Public Administration Review 

A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat, 

amely több mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon 

folyóiratok között, melyek közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A 

PAR az egyik olyan folyóirat, amely a tudományos érdeklődés és a gyakorlati 

szakemberek számára is szolgál tanulmányokkal. Széles témakört felölelő 
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tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen 

forrást képez. 

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13182 

 

 

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 érkező színvonalas tudományos publikációkra, szakmai 

diskurzusra, vitára, tudományos vélemények szintetizálására, valamint 

összehasonlító kutatásokra. Bár a folyóirat nemzetközi, de ennek keretében mégis 

külön hangsúlyt képvisel a visegrádi országok tudományos, oktatási és kutatási 

kapcsolatrendszerének fejlesztése, erősítése. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13182
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További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

A felsőoktatási intézmények rangsoraival foglalkozó cikkek áttekintése 

 

A főiskolák és egyetemek rangsorai egy felsőoktatási intézményeket tartalmazó és 

rangsoroló lista, amelyet újságok, kormányok és egyetemi professzorok állítanak 

össze több tényező alapján. A hasonló rangsorok összeállításának nincs vitán felül 

álló, objektív módja. Ezért bármely hasonló lista értelmezésekor ajánlatos 

figyelembe venni az adott rangsor összeállításának módszertanát. 

 

A további információk között található közlemény alapján elmondható, hogy a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek célszerű elsősorban a regionális nemzetközi 

rangsorokkal foglalkoznia (1), továbbá a rangsorképző mutatók közül kiemelten 

kell kezelnie a Scopus által indexált tudományos publikációkat (2) és az azokra 

érkezett idézettségi adatokat (3). A többi tényező is fontos, de azoknál 

mérhetőségi problémák (1) vagy kisebb rangsor növelő hatások figyelhetők meg 

(2). 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.16048.17928  

 

 

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-palyazati-

idoszak/oktatoi 
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A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

