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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. E félévtől megújult és bővített tartalommal, az 

államtudományi kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését, 

láthatóságát elősegítő szakanyagokkal, felhívásokkal várják régi és új olvasóikat a 

szerkesztők:  

 Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes 

 Dr. Sasvári Péter egyetemi docens 

 Fási Csaba tudományszervező munkatárs 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-

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

 

 

Hazai és nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Albert Meijer – Lukas Lorenz – Martijn Wessels (2021): Algorithmization 

of Bureaucratic Organizations: Using a Practice Lens to Study How 

Context Shapes Predictive Policing Systems 

A tanulmány az algoritmizálás szervezetekre, folyamatokra és feladatellátásra 

gyakorolt hatását vizsgálja. A szerzők kvalitatív, összehasonlító empirikus 

elemzést végeztek Németországban és Hollandiában. A két ország közötti 

eltérések lehetőséget adnak a mélyebb megértéshez. 

 

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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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 

tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen 

forrást képez. 

 

Csath Magdolna (2021): A közepes fejlettség és a tudásvagyon 

kapcsolata. Magyar Tudomány 182, 4, 462–473 

A cikk elemzi a közepes jövedelmi csapda elméletek főbb megállapításait, és 

amellett érvel, hogy a valós gazdasági-társadalmi előrehaladást nem lehet a 

jövedelmi mutatókkal mérni. Ezért új elméleti megközelítésre tesz javaslatot, 

amely alkalmasabb lehet a fejlettségi szint mérésére. Majd néhány kiválasztott 

tudás- és társadalmi mutató segítségével közelítő leírást ad a magyar gazdaság és 

társadalom fejlettségi állapotáról a V4-országok között, illetve az EU27 átlagához 

és Ausztriához viszonyítva. Összefoglalásként javaslatot tesz arra, hogy a magyar 

gazdaság és társadalom hogyan kerülhetné el a közepes fejlettségi csapdába 

kerülést. 

 

Megjelenés helye: Magyar Tudomány 

A Magyar Tudományt 1840 óta jelenteti meg a Magyar Tudományos Akadémia, 

ahol önálló tanulmányokat, illetve tematikus cikkgyűjteményeket közöl, 

amelyekben a téma legkiválóbb hazai szakértői ismertetik tudományterületük 

helyzetét, eredményeit, aktuális problémáit közérthető, de igényes 

megfogalmazásban. A tartalmi sokszínűségről gondoskodnak további, a 

tudományokhoz kötődő egyéb rovatok is. 

 

 

Regional Studies Association  
 

A Regional Studies Association (RSA) regionális kérdések és régiók elemzésével 

foglalkozó szervezet. Kutatási eredményeiket több folyóiratukban publikálják, 

melyekhez a szervezet tagjaként lehet teljeskörűen hozzáférni.  
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A következő linken keresztül 2020 legolvasottabb tanulmányai érhetőek el 

mindenki számára: https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-

journal-articles-of-2020/  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes 

története napjainkban új fejezetéhez ért. A folyóirat a nemzetközi láthatóság és 

elismertség érdekében évente legalább két angol nyelvű lapszámmal 

jelentkezik, és emellett továbbra is évente, legalább két magyar nyelvű 

lapszám jelenik meg.  

 

A Pro Publico Bono független, lektorált, az MTA IX. osztály szerint minősített „A” 

kategóriájú, negyedévente megjelenő folyóirat. Célja a közigazgatás- és 

jogtudomány, valamint az államelméleti témájú tanulmányok, közlemények és 

recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a kutatási eredményeket is, amelyek a 

közjog, a társadalom – és politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges 

alternatíváit a fenntartható és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a 

nemzetállamok, valamint az európai és transzatlanti együttműködés erősítése 

érdekében, számolva technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival. 

 

Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the 

University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future 

alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance 

and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic 

cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

 

A teljes felhívás a Hírlevél mellékletében elérhető! 

 

https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-journal-articles-of-2020/
https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-journal-articles-of-2020/
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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 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 

online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai 

integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap 

földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve 

Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a 

közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek 

határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai. 

 

Public Governance, Administration and Finances: Public Governance, 

Administration and Finances Law Review (PGAF LR) is a peer-reviewed journal 

committed to the facilitation of an interdisciplinary discourse on matters 

appertaining to Central and Eastern European public administration, public policy, 

and political sciences broadly conceived. The Journal publishes articles on all facets 

of public administration, public policy, and public management both within the 

region and with other parts of the world. 

 

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

 

 

Tudományos sarok 
 

Tudományos teljesítmény mérése a magyar felsőoktatás gazdasági 

képzéseiben 

 

A nemzetközi egyetemi rangsorokban a tudományos teljesítmény mérése kap 

nagy hangsúlyt, míg a magyar egyetemi rangsorolási gyakorlat kisebb mértékben 

jeleníti meg ezt, és a nemzetközi irodalomtól eltérően nem a publikációs 

teljesítmény alapján számolja. Tanulmányunk a Magyar Tudományos Művek 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Tárhelyén (MTMT) alapuló egyedi adatok segítségével arra ad több lehetséges 

példát, hogyan lehetne egy fontos szempontot a tudományos publikációk alapján 

beépíteni a magyar egyetemi rangsorokba. Azt is megmutatjuk, hogy számos 

megközelítés alkalmazható, de ezek nagyon hasonló következtetésre jutnak. Tehát 

a tudományos publikáción alapuló új szempont robusztus eredményt ad. 

 

További információk: http://doi.org/10.18414/KSZ.2019.7-8.751 

 

 

Kari tudományos élet 
 

Eredményesen zárult az XXXV. OTDK Társadalomtudományi Szekciója 

Egyetemünk és Karunk szempontjából. Az eseményre a rendkívüli körülményekre 

tekintettel online térben került sor. A Kar oktatói és hallgatói aktívan részt vettek 

a rendezvénysorozaton, versenyzőként, opponensként, a bírálóbizottságok 

tagjaiként, témavezetőként, a tehetséggondozás támogatóiként. Az eredményes 

részvételt hat helyezés és hét különdíj mutatja. A résztvevőknek, oktatóknak és 

díjazottaknak ezúton is gratulálunk! 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/04/17/35-otdk-

tarsadalomtudomanyi-szekcio  

 

 

Könyvajánló 
 

P. Szabó, Sándor (szerk.) – Horváthné Varga Polyák Csilla (szerk.) – 

Bartók András – Krajczár Gyula – Kusai Sándor Zoltán – P. Szabó, Sándor 

– Rácz Gábor (2020): Lehetőségek és kihívások a magyar–kínai 

kapcsolatok területén. Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-963-531-201-6 

(elektronikus) / ISBN 978-963-531-202-3 (PDF) / ISBN 978-963-531-203-0 

(ePub) 

 

Röviden a kötetről:  

A Kínai Népköztársaság napjainkban a nemzetközi környezetet alapvetően 

meghatározó gazdasági, politikai és katonai nagyhatalom, a világrend, a globális 

http://doi.org/10.18414/KSZ.2019.7-8.751
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/04/17/35-otdk-tarsadalomtudomanyi-szekcio
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/04/17/35-otdk-tarsadalomtudomanyi-szekcio
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gazdasági és politikai folyamatok egyik legfőbb alakítója. Ebből fakadóan a globális 

folyamatok megértéséhez ma már elengedhetetlenül szükséges, hogy mélyreható 

ismeretekkel rendelkezzünk Kína belső viszonyairól, valamint arról, hogy miként 

igyekszik maga körül formálni a nemzetközi teret. Éppen ezért elsősorban ezt a 

két témakört vizsgálja ez a kötet, amely a magyarországi modern Kína-kutatás 

maga nemében egyedülálló vállalkozása. A könyvben olvasható tanulmányok a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és 

Társadalomkutató Központ (jelenleg Kína-tanulmányok Tanszék) egyik kutatási 

projektjének keretében születtek meg, amelyben Magyarország számos neves 

Kína-szakértője vett részt. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16046 

 

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást 

megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. 

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q4-es 

tanulmányt: 

 

Csaba Lentner – Vitéz Nagy (2021): Public finance reforms and corporate 

sector impact: A study of Hungary. Corporate Ownership and Control 18(3):191-

200 

 

A 2007-2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság a fiskális pozíciók 

robbanásszerű romlásával járt világszerte, ám a különböző országokban a fiskális 

szabályok rövid időn belül szigorodtak, s ezzel párhuzamosan a költségvetési 

fegyelem javult. A fiskális politika újragondolására azért is volt szükség, mert a 

világgazdasági válság hatására szuverén adósságválság alakult ki az Európai Unió, 

valamint az euróövezet számos országában. A tanulmány kiindulópontja az 

Európai Unió régi tagállamainak javuló államadósság térképe, amihez megtörténik 
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a monetáris zónán kívüli magyar pénzügyi pozíciók konvergálása. Majd részletesen 

bemutatásra kerülnek az új magyar állampénzügyi szabályozási elemek, a 

fontosabb intézkedések, amelyek az euró-övezeti pozíciókhoz igazodó javulást 

eredményeztek. Kutatásunk azt próbálja bizonyítani, hogy a magyar 

állampénzügyi reformok hatására a fiskális pálya is javult, amivel a fejlett EU 

tagállamok trendjeihez illeszkedő lett. Sőt, a kedvező makrogazdasági (adó, 

hitelpolitikai) viszonyoka vállalati szektor pénzügyeire is kedvező hatást 

gyakoroltak, megszűnt a hitelszűke (credit crunch) állapota. A tanulmány 

unikuma, hogy korábban egy szocialista tervgazdasági rendszerben pozícionált, 

majd a piacgazdasági átmenetben gyenge fiskális fegyelmet produkáló, sőt, már 

a 2007-2008-as világgazdasági válság előtt költségvetési válságba süllyedt 

ország, milyen szabályozási eszközökkel konszolidálta nemzetgazdasági és 

vállalati pozícióit. 

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/cocv18i3art15.pdf  

 

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. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

2021. április 28. Back to the Essentials of Life in Society? Covid-19 

Recovery and Social Transformation 

https://www.regionalstudies.org/events/regions-cities-industry-series/#!  

 

2021. május 19-20. The urban dimensions of EU Cohesion Policy 

https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesion-

policy/  

 

V4+WB Network of Research Managers and Administrators (RMAs) 

Webinar series 

https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/cocv18i3art15.pdf
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.regionalstudies.org/events/regions-cities-industry-series/
https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesion-policy/
https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesion-policy/
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2021. április 28. Boosting Excellence – strategies to highlight experiences 

and expertise in your proposal 

https://hetfa.eu/international-projects/v4wb-rmas/webinar-series/  

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje 

meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre. 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Internetes platformok kora – társadalmi hatások és szabályozási 

kihívások 

 

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete 

online konferenciát hirdet „Internetes platformok kora – társadalmi hatások és 

szabályozási kihívások” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését. 

 

Az online konferencia fő célkitűzése, hogy összegyűjtse az online platformok 

működésének társadalmi hatásaival, az alapjogok érvényesülésére gyakorolt 

befolyásával és a felmerülő szabályozási kérdésekkel kapcsolatos hazai 

tapasztalatokat, kutatási eredményeket és tudományos álláspontokat. A 

konferencia szervezői a jog- és az államtudomány, a szociológia és a 

politikatudomány köréből egyaránt befogadnak előadásokat. A konferenciára 

előadással 2021. április 23-ig lehet jelentkezni az előadás témáját röviden 

(legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail címen. 

 

A konferencia időpontja: 2021. május 27. 

 

További információk: https://itki.uni-

nke.hu/hirek/2021/03/23/konferenciafelhivas-internetes-platformok-kora-

tarsadalmi-hatasok-es-szabalyozasi-kihivasok  

 

 

https://hetfa.eu/international-projects/v4wb-rmas/webinar-series/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
mailto:itki@uni-nke.hu
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2021/03/23/konferenciafelhivas-internetes-platformok-kora-tarsadalmi-hatasok-es-szabalyozasi-kihivasok
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2021/03/23/konferenciafelhivas-internetes-platformok-kora-tarsadalmi-hatasok-es-szabalyozasi-kihivasok
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2021/03/23/konferenciafelhivas-internetes-platformok-kora-tarsadalmi-hatasok-es-szabalyozasi-kihivasok
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Válság – politika – tudomány 

A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY TÁRSASÁG XXVI. VÁNDORGYŰLÉSE 

(online konferencia) 

2021. június 03 – 04. (csütörtök, péntek)  

Debreceni Egyetem 

 

A 2020. év kétségkívül a COVID-19 járványról szólt. A pandémia érintette a 

társdalom minden rétegét, alapvetően változtatta meg nem csak a 

mindennapokat, hanem a politika, az intézmények, a kormányzás és a 

kommunikáció működését is. A világjárvány kihívásai és a nyomában megszülető 

politikai döntések azt az érzést keltik, hogy visszavonhatatlanul valamilyen 

választóvonalhoz érkeztünk, és valami radikálisan újnak kell következnie. A mai 

kor jellemző értelmezése ennek megfelelően a válság, amely eredeti görög 

értelmében is azt a helyzetet jelölte, amikor az alternatívák kiéleződnek, a korábbi 

állapot már nem fenntartható, így vagy úgy el kell dőlnie a kérdéseknek. A mai 

válság sajátossága, hogy az élet minden területén érezteti hatását, ezért 

következményeit általános összefüggéseiben kell újragondolni.  

 

Az online konferencia keretében megrendezendő 14 szekció előadásai részletesen 

járják körül a témát, és igyekszenek reflektálni a pandémia politikai, 

politikatudományi következményeire.  

 

Jelentkezési határidő: 2021. április 25-ig a tervezett előadás rövid (legfeljebb 250 

szavas) összefoglalójával (absztraktjával) a választott szekció vezetőjénél. 

 

A szekciókat, leírásukat és a szekcióvezetőket lásd a részletes felhívás 

szövegében. https://fb.me/e/12AN1gnLR  

 

 

Rendezvényajánló 
 

Vidék és ökológia Közép-Európában 

2021.04.26. 17:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/922/  

https://fb.me/e/12AN1gnLR
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/922/
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A mentális zavarok kezelésének történeti háttere - Állam- és Jogtörténeti 

TDK előadásai 2021 tavasz 

2021.04.26. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/902/  

 

Puccs, emberi jogok és emberiesség elleni bűncselekmények – a mianmari 

helyzet megítélése a nemzetközi jog lencséjén keresztül 

2021.04.26. 18:00 - 19:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/829/  

 

Csapody M.: Nemzetközi Konfliktusok Erdélyben 

2021.04.27. 16:30 - 18:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-27  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/919/  

 

Dr. Szalai György online kerekasztal beszélgetés 

2021.04.28. 10:00 - 12:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/862/  

 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnökségi prioritásai 

2021.04.28. 10:00 - 11:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/917/  

 

Virtual visit at the European Commission 

2021.04.28. 16:00 - 18:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/927/  

 

Ottlik László jelentősége - workshop és beszélgetés Szabadfalvi Józseffel 

2021.04.28. 16:30 - 19:00 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/902/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/829/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/919/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/862/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/917/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/927/
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/921/  

 

Közbiztonsági Tudományos Diákkör: „"Tűzijáték" a pályán és azon kívül - 

avagy a pirotechnikai eszközök használata a sportrendezvényekkel 

összefüggésben" 

2021.04.28. 17:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/840/  

 

Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen – 10 éves az 

Ostrakon Szakkollégium 

2021.04.28. 18:00 - 19:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/925/  

 

Út az igazsághoz - Büntetőeljárási törvény a gyakorlatban 

2021.04.29. 14:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/836/  

 

The myth of the first 100 days? What Joe Biden’s initial policy steps mean 

and their likely impact on US-Hungarian relations 

2021.04.29. 16:30 - 18:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-29 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/841/  

 

Legyen a gazdaságföldrajz hangsúlyosabb a globális és a regionális 

folyamatok megértésében! 

2021.05.04. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-04 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/904/  

 

III. Területfejlesztők Napja – Fejlődés és fejlesztés 2020 előtt és után 

2021.04.28–29. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/921/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/840/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/925/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/836/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/841/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/904/
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http://www.mrtt.hu/teruletfejlesztok_napja_2021.html  

Regisztráció: http://www.mrtt.hu/hallgatosag_teruletfejlesztok_2021_jellap.html  

 

Antall József Nyári Egyetem 

2021.06.21-26. 

További részletek a Hírlevél mellékletében találhatók meg. 

 

 

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 Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

http://www.mrtt.hu/teruletfejlesztok_napja_2021.html
http://www.mrtt.hu/hallgatosag_teruletfejlesztok_2021_jellap.html
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
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

