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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 
 

Jörg Michael Dostal (2020): Governing Under Pressure: German Policy 

Making During the Coronavirus Crisis 

A tanulmány a koronavírus-járvány döntéshozatalra gyakorolt hatásait elemzi. A 

szerző különösen a németországi járványhelyzettel összefüggő válságkezelésre 

összpontosított, azt tanulmányozta más országok mintái alapján. A tanulmány fő 

megállapításai, hogy a német döntéshozatal erősen centralizálttá vált, valamint 

egy az egyben nem adaptálhatók külföldi válságkezelési modellek és megoldások 

a kulturális-társadalmi különbségek okán. 

 

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. 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
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A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12865  

 

 

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. 

 

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

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12865
https://folyoirat.ludovika.hu/
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Tudományos sarok 
 

Egyetemi tanári pályázatok minimális publikációs követelményeinek 

változása és várható hatása a társadalomtudomány területén 

 

2020 júniusában a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) módosított, az egyetemi 

tanári pályázatokra vonatkozó útmutatót fogadott el, mely 2020. szeptember 1-

jén lép hatályba. 

 

A módosított egyetemi tanári MAB-os szabályozás megengedi a 

társadalomtudomány területén kutatók számára, hogy a Scimago féle Q1-es és 

Q2-es cikkek és elismert kiadó által megjelentetett monográfiák mellett, illetve 

helyett az MTA nemzetközi A és B kategóriájú listás folyóiratcikkeket is 

benyújthatnak. 

 

Ez nagyon kedvező döntés a pályázók számára, de ennek hosszabb távon ára van, 

illetve lesz a társadalomtudománnyal foglalkozó intézményekre, karokra nézve. Az 

intézményi adatokból kitűnik, hogy az állam- és jogtudományokkal, a 

közigazgatástudományokkal, a média- és kommunikációs tudományokkal, a 

politikatudományokkal és a rendészettudományokkal foglalkozók számára jelent 

nagy segítséget ez a változtatás a minimális feltételek teljesítésében, mivel 

elsődleges MTA listás közleményeket írtak az ezen a területen kutató oktatók. A 

szociológiai és a gazdaságtudománnyal foglakozók számára nincs akkora 

jelentősége ennek a módosításnak, mert az általuk használt folyóiratlista közel 

100%-ban szinkronba van az Scimago Q-s listával.  

 

A nemzetközi egyetemi rangsorokhoz (pl. THE, QS, ARWU) Scimago listás 

folyóiratcikkekre és hivatkozásokra van szükség. Ez a legfontosabb paraméter a 

rangsorképzésben. Mivel nem kötelező a társadalomkutatók számára, hogy írjanak 

SJR listás közleményeket, ezért megnő annak az esélye, hogy az publikáló kutatók 

nem tudják segíteni saját intézményüket rangsor helyek elérése szempontjából. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.11376.69120  

 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.11376.69120
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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 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
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

