
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának  
2020. évi őszi Tudományos Diákköri Konferenciájáról 

Az NKE ÁNTK 2020. november 5-én rendezte meg a Tudományos Diákköri Konferencia őszi 
fordulóját, ahol tíz tagozat keretében mérhették össze a tudásukat a versenyzők. 

A felsőoktatási tehetséggondozás kulcsfontosságú állomását jelentő esemény több 
szempontból is kiemelkedőnek tekinthető. 

A rendkívüli körülmények ellenére nagy volt az érdeklődés. A versenyen 81 pályaművet 
mutattak be a hallgatók. A pályázók felkészülését 47 konzulens segítette. A bírálóbizottság 
30 tagja és 50 opponens értékelte a pályaműveket. A rendezvény sikeres lebonyolításában 
10 hallgató a zsűri segítőjeként működött közre. 

A rendezvény lebonyolítása is rendhagyó volt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a 
versenyen személyesen csak az előadók, a bírálóbizottság és a zsűrik segítői vehettek 
részt. A verseny napján több előadó és zsűritag is csak távolról, online tudott bekapcsolódni 
az eseménybe. Az opponensek, témavezetők, a családtagok, barátok, hallgatótársak és 
egyéb érdeklődők az online térben követhették az eseményt. 

A beérkezett pályaművek a célzott OTDK szekció szerint: 

 Állam- és Jogtudomány:  20 pályamű (2 tagozatban) 
 Had- és Rendészettudomány:  17 pályamű (2 tagozatban) 
 Közgazdaságtudomány:  5 pályamű (1 tagozatban) 
 Társadalomtudomány:  39 pályamű (5 tagozatban) 

Az egyes tagozatokban rendkívül változatos hazai és nemzetközi vonatkozású, jogi, 
szociológiai, gazdasági és biztonságpolitikai témát dolgoztak fel a hallgatók. Népszerű volt 
a kiberbiztonság, de elemezték a koronavírus járvány hatásait is.  

A versenyzők között az ÁNTK mellett az RTK, HHK hallgatói is képviselték magukat, de 
találkozhattunk Budapesti Corvinus Egyetem hallgatójával is. A versenyzők között 
kivételesen nyáron már abszolutóriumot szerzett 9 hallgató is megmérethette magát. A 
nappali munkarendű hallgatók mellett 8 levelezős hallgató is részt vett a 
megmérettetésben. Bár az OTDK nyelve alapértelmezetten magyar, a dolgozatok közül az 
egyik angol nyelvű volt.  

A bírálóbizottság 65 versenyzőt javasolt továbbjutásra az OTDK-ra. 2021 tavaszán így 
a 2019-ben továbbjutott 21 hallgatóval együtt, ha minden továbbjutott hallgató beadja 
nevezését, 86 pályaművet mutathatnak be a hallgatók az online OTDK-án. 

A továbbjutott pályaművek a célzott OTDK szekció szerint (2019-es és 2020-as együtt): 

 Állam- és Jogtudomány:  1+18 = 19 pályamű 
 Had- és Rendészettudomány:  8+13 = 21 pályamű 
 Közgazdaságtudomány:  0+5 = 5 pályamű 
 Társadalomtudomány:  12+29 = 41 pályamű 

Eredmények elérhetők a honlapon: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM (antk.uni-nke.hu) 

Gratulálunk és a továbbiakhoz sok sikert kívánunk! 

A rendezvény Dr. Peres Zsuzsanna KTDT elnök és Dr. Orbán Anna KTDT titkár 
szervezésében valósult meg. A zökkenőmentes lebonyolítást a háttérben sokan segítették 
(a Tudományos Ügyek Irodája, a Kommunikációs Iroda, a Dékáni Hivatal munkatársai, az 
oktatástechnikusok és az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.). 


