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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 

 Dr. Fási Csaba tudományszervező munkatárs 

 

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

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

 

 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 
2022 
 

Call for Papers 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2022 

Hate Speech and Fake News – Fate or Issue to Tackle? 

September 22-23, 2022 

 

University of Public Service and Budapest University of Technology and Economics, 

Hungary 

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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Deadline UPDATE: April 30, 2022 

https://eeegov.ocg.at/  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Arlene W. Saxonhouse (2021): Nation and Responsibility: The King and 

His Soldiers in Shakespeare’s Henry V 

Ki viseli a felelősséget egy város vagy állam tetteiért? Az az entitás, amelyet néha 

nemzetnek nevezünk? Vagy a nemzet egyes tagjai? Shakespeare V. Henrik című 

drámája egy rövid eszmecserét tartalmaz az agincourt-i csata előtti éjszakán, 

amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. A király és seregének egyszerű katonái azon 

vitatkoznak, hogy ki a felelős a közelgő csata során bekövetkező halálesetekért, 

ha az általuk vívott háború igazságtalan: a király vagy a katonái? A színdarab 

előtérbe helyezi a fiktív kollektív testületek tetteiért való felelősség kérdését, és 

arra ösztönöz bennünket, hogy megvizsgáljuk, ki a felelős, ha államok vagy 

nemzetek cselekszenek. 

 

Megjelenés helye: Political Theory 

A kéthavonta megjelenő, lektorált folyóirat a politikaelmélet egyik meghatározó 

fórumaként szolgál. A cikkek a kortárs politikai gondolkodással, normatív és 

kulturális elméletekkel, eszmetörténettel és jelenlegi munkák kritikai értékelésével 

foglalkoznak. A folyóirat olyan tanulmányok megjelenését támogatja, amelyek 

időszerű politikai eseményekkel vagy sürgető etikai kérdésekkel foglalkoznak. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1177/0090591720982951  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

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

története napjainkban új fejezetéhez ért. A Pro Publico Bono független, lektorált, 

az MTA IX. osztály szerint minősített „A” kategóriájú, negyedévente megjelenő 

https://eeegov.ocg.at/
https://doi.org/10.1177/0090591720982951
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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. 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika független lap, amely 

tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi 

Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar 

ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint 

a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, 

közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált 

kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden 

aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti 

kölcsönhatás erősítése. 

 

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. 

 

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

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Tudományos sarok 
 

Tudományos pályafutás és publikációs teljesítmény - összefüggések a 

magyar tudományos előmeneteli rendszerben 

 

Jelen tanulmány a kutatási mintázatokat és előmeneteli utakat vizsgálja a hazai 

egyetemi tanárok körében. Magyarországon az úgynevezett „soklépcsős” 

formalizált előmeneteli rendszer terjedt el, amely pontosan meghatározza, hogy 

milyen követelmények mentén nyerhető el az egyetemi tanári kinevezés. A 

különböző forgatókönyveket (Sztár kutató, Kiemelkedő oktató és Helyi 

menedzser) bemutató elméleti fejezet után az empirikus vizsgálat eredményeit 

írjuk le. A teljes mintanagyság 327 fő volt. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy 

különböző kutatói mintázatok vannak jelen, és nagy a törés az inkább a 

nemzetközi publikálást (SJR szerinti), illetve az inkább a könyvírást előnyben 

részesítők között. Az életpályákat tekintve a PhD-fokozat megszerzése előtti aktív 

publikációs évek száma 6-tól 13-ig, a habilitáció előtti 15,5–22 évig, az egyetemi 

tanári kinevezést megelőző 22–27 évig terjed. Az évek száma az egyetemi tanári 

kinevezésig jól láthatóan közelít egymáshoz az egyes tudományterületeken. 

 

Scientific career tracks and publication performance - relationships 

discovered in the Hungarian academic promotion system 

 

The paper aims to investigate the Hungarian university full professors’ research 

patterns and career pathways in the various disciplines. Hungary has a so-called 

‘multi-stage’ formalized hierarchy that clearly defines the steps how to achieve the 

highest full professor rank. After a theoretical section where the different career 

scripts – such as Top Researcher, Top Lecturer and Top Manager are presented, 

an empirical analysis is carried out. The sample consists of 327 professors. Results 

point out that there are different research patterns and a significant division 

between disciplines rather preferring the international (SJR) publication or the 

publishing of monographs. Concerning the career paths, we found the number of 

years until the PhD degree ranging between 6–13 years, while the habilitation is 
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between 15.5–22 years and full professorship ranging between 22–27 years. The 

gap in the number of years among disciplines blurs for full professorship. 

 

További információk: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09159  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő nyilvános védések: 

Czeczeli Vivien: A monetáris politika lehetőségei a 2008-as globális pénzügyi 

válság után 

Témavezető: Dr. Halmai Péter 

Időpont: 2022. április 21. (csütörtök) 15:00 

Helyszín: Oktatási Központ 114–115. 

 

Hajnal Virág: Helymárkázás és szülőföldön maradás. A helymárkázásnak a 

szülőföldön maradásban alkalmazható eszköz-készletének elméleti és módszertani 

feltárása 

Témavezető: Dr. Tózsa István 

Időpont: 2022. május 11. (szerda) 14:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Ruslan SEITKAZIN: Civic Engagement in the Digital Age: The Case of Hungary 

Témavezető: Dr. Téglási András és Dr. Török Bernát 

Időpont: 2022. május 13. (péntek) 14:30 

Helyszín: Online 

 

Soron következő műhelyviták: 

Erdei-Derschner Katalin: Közbeszerzések hatékonyságának mérése 

Témavezető: Dr. Nyikos Györgyi és Dr. Sasvári Péter 

Időpont: 2022. április 20. (szerda) 11:00  

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09159
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Weghofer-Vad Erna: Kisebbségi nyelvi jogok érvényesülése állami szinttől a helyi 

közigazgatásig Romániában. Kisebbségi nyelvhasználat Szatmár megyében, 

különös tekintettel a gazdasági életre 

Témavezető: Dr. Tonk Márton (SEMTE) 

Időpont: 2022. május 10. (kedd) 13:00 

Helyszín: Online 

 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára 

 

Időpont: 2022. május 25. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2022 tavaszán ismét 

megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a 

társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására. 

 

A konferenciára előadással 2022. április 20-ig lehet jelentkezni az előadás témáját 

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

címen. 

 

További információk: https://ejkk.uni-

nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-

demokraciara  

 

 

Vándorgyűlés 2022 

 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
mailto:itki@uni-nke.hu
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
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A Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlését a Budapesti Corvinus 

Egyetem fogja rendezni, Székesfehérváron, az egyetem székesfehérvári 

campusán. A konferencia időpontja: 2022. június 9-10. (csütörtök-péntek). A 

mellékelt felhívás tartalmazza a tervezett szekciók leírásait és a jelentkezéssel 

kapcsolatos információkat is. A jelentkezés határideje: 2022. április 19. 

 

 

“Business Law in the Wind of Change” 

3rd EU Business Law Forum 

Deadline of submission is 2nd May 2022 

 

További információk a Hírlevél mellékletében. 

 

 

Seventh International Joint Conference on Electronic Voting 4 – 7 

October 2022 · Bregenz, Austria (hybrid format) 

 

This is the seventh edition of one of the leading international events for e-voting 

experts from all over the world. One of its major objectives is to provide a forum 

for interdisciplinary and open discussion of all issues relating to electronic voting. 

In the first 6 editions, up to 151 presentations had been discussed, gathering more 

than 500 participants. The aim of the conference is to bring together e-voting 

specialists working in academia, politics, government and industry in order to 

discuss various aspects of all forms of electronic voting (including, but not limited 

to, polling stations, kiosks, ballot scanners and remote voting by electronic 

means). 

General Chairs: Krimmer, Robert (University of Tartu, Estonia), Volkamer, 

Melanie (Karlsruhe Institute of Technology, Germany), Duenas-Cid, 

David (Kozminski University, Poland and University of Tartu, Estonia) 

 

SUBMISSIONS DEADLINES 

Track on Security, Usability and Technical issues / Track on Governance 

of e-Voting 

15 May 2022 23:59 (Hawaiian time, hard deadline, no extension) Submission of 

papers 
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24 July 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Track on Election and Practical Experiences / PhD Colloquium 

10 July 2022 Submission of papers for the Track on Election and Practical 

Experiences and the PhD Colloquium 

15 September 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Poster and Demo Session 

15 September 2022 Submissions of Short Papers for E-Voting System Demo 

Session 

 

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu 

címre. 

 

 

Könyvajánló 
 

Petruska Ferenc – Ujházi Lóránd (szerk.) (2021): Vallás és biztonság 

kapcsolatának egyes kérdéseiről. Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-

963-531-551-2 

A vallás szerepe a modern Európában folyamatosan újraértékelődik. Miközben a 

szekuláris, demokratikus, nyitott és vallásilag semleges állam értékei nem 

vitathatók, a kontinens keresztény gyökerei, hagyományai, mai életünket is 

meghatározó sajátosságai védendő értékek. Vallás és biztonság kérdése ugyan 

elkerülhetetlenné teszi, hogy a kereszténység és Európa viszonyáról is 

töprengjünk, az egyes vallási meggyőződések államok általi kezelésében 

határvonalakat kell húzni. A társadalmakat meg kell védeni az erőszaktól vagy 

szabadságuk bármiféle szükségtelen és aránytalan korlátozásától, de az erre 

leselkedő veszélyek nem azonos mértékben származnak az egyes vallási 

közösségektől. 

 

Jelen kötet szerteágazó, sokoldalú tanulmányai ezeket a kérdéseket járják körbe, 

felvillantva a komplex problémakör egy-egy szeletét. Sokat fogunk még erről a 

jövőben is beszélgetni és vitázni. Biztos vagyok benne, hogy a tisztelt Olvasó 

szilárd alapokat kap ezen beszélgetésekhez, ha áttanulmányozza ezt a kötetet. 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Koltay András, prorektor 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/vallas-es-

biztonsag-kapcsolatanak-egyes-kerdeseirol/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

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. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Pályázati lehetőség a közszolgálat iránt elkötelezett oktatók számára 

 

A Fulbright Hungary Program várja a közszolgálat iránt elhivatott fiatal ill. mid-

career szakemberek jelentkezését a Hubert H. Humphrey ösztöndíjra! 

 

A Humphrey ösztöndíj fokozatot nem adó (non-degree), részben posztgraduális 

szintű egyetemi program, részben szakmai továbbképzés (szakmai gyakorlat, 

részvétel konferencián, intézménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált 

egyetemen. Az ösztöndíjak időtartama egy tanév, amely kiegészíthető 6 hónapnál 

nem hosszabb gyakorlati munkával. A témakörök magukban foglalják a 

nemzetközi jog, a public governance, a közpénzügyek, az emberi 

erőforrásmenedzsment, a nemzetközi vallásszabadság és a sajtókapcsolatok 

széles tárházát. 

 

A pályázatok beadási határideje 2022. május 16. 

 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/vallas-es-biztonsag-kapcsolatanak-egyes-kerdeseirol/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/vallas-es-biztonsag-kapcsolatanak-egyes-kerdeseirol/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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További információk: https://www.fulbright.hu/humphrey-osztondij/  

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Szeretnénk minden érdeklődő kolléga figyelmébe ajánlani az Egyesült Királyság 

egyik legbefolyásosabb think-tank szervezete, az Institute for Government 

portfólióját, különös tekintettel a regisztráció és feliratkozást követően élőben, 

résztvevőként, vagy akár utólag is megtekinthető, webinárium "műfajú" szakmai 

programokra. Az Institute for Government elérhetősége: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us  

 

 

Az University of Cambridge keretein belül működő, 2018-ban alapított Bennett 

Institute for Public Policy rövid időn belül a legbefolyásosabb európai közpolitikai 

kutatóintézetek sorába emelkedett. Az intézet által szervezett online konferenciák, 

webináriumok szabadon hozzáférhetők és visszanézhetők. Elérhetőség: 

https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/  

 

 

Az 1983-ban Brüsszelben alapított Centre for European Policy Studies (CEPS) az 

európai integrációval foglalkozó kutatások meghatározó, széleskörű nemzetközi 

partnerségi hálózattal rendelkező közpolitikai intézete. A CEPS saját kutatási 

eredményei, publikációi, szakanyagai, az általa szervezett konferenciák, 

webináriumok felvételei az intézmény honlapján szabadon hozzáférhetők, 

letölthetők, illetve visszanézhetők. Elérhetőség: www.ceps.eu  

 

 

Financial Management of EU Structural and Cohesion Funds: Moving From 2014-

2020 to 2021-2027 

26 Apr 2022 - 29 Apr 2022 

https://www.eipa.eu/courses/financial-management-eu-structural-cohesion-

funds/  

 

https://www.fulbright.hu/humphrey-osztondij/
https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/
http://www.ceps.eu/
https://www.eipa.eu/courses/financial-management-eu-structural-cohesion-funds/
https://www.eipa.eu/courses/financial-management-eu-structural-cohesion-funds/
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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. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

NKE Hackathon 2022 - Döntő 

2022.04.19. 10:00 - 15:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1811/  

 

Felfedezés a világban - közigazgatás és közbiztonság a Magyar Indiana 

Jones-szal II. 

2022.04.19. 18:00 - 19:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1822/  

 

Diplomáciai- és konzuli védelem elméleti és gyakorlati kérdései 

2022.04.20. 12:00 - 13:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1848/  

 

Knowledge Infrastructure in the Platform Economy 

2022.04.21. 08:45 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-21 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1741/  

 

"Közjog és szimbolika II." c. online konferencia 

2022.04.26. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1629/  

 

Globális kihívások és EU-válaszok a XXI. században 

2022.04.27. 18:00 - 20:00 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1811/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1822/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1848/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-21
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1741/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1629/
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1639/  

 

Ludovika Zeneszalon 2022.04.27. 

2022.04.27. 18:30 - 20:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1824/  

 

Jogesetmegoldó verseny 

2022.04.28. 16:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/  

 

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 

2022.04.28. 18:00 - 21:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1806/  

 

Magyarok a Szentszék szolgálatában 

2022.04.28. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1851/  

 

A szellemi tulajdon értéke és védelme 

2022.05.11. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1842/  

 

Pályakezdő Civilisták II. Szimpóziuma - „A családok és a családpolitika 

szinergiái a jogban” 

2022.05.16. 10:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-16 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/  

 

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1639/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1824/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1806/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1851/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1842/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/
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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 

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

