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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, ez
év februárjától az Államtudományi és Közigazgatási 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://akfi.uni-nke.hu/azintezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Christoph Jindra – Ana Vaz (2019): Good governance and multidimensional poverty: A
comparative analysis of 71 countries
2015-ben az ENSZ elhatározta, hogy legalább felére csökkenti a szegénységben élő férfiak, nők
és gyermekek arányát minden korosztályban. A nemzetközi fejlesztési ügynökségek szerint a
jó kormányzás kulcsfontosságú tényező e cél eléréséhez. A tanulmány szerzői tehát a jó
kormányzás és a szegénység összefüggéseit vizsgálták meg 71 országra vonatkozó adatok
segítségével. Kutatási eredményeik alátámasztották, hogy a jó kormányzásnak közvetlen hatása
van a szegénységre, az egyenlőtlenségek csökkennek általa. Ugyanakkor eredményeiket az
alacsony jövedelmű országokra nem, csak a közepes jövedelmű országokra találták
bizonyítottnak. Miközben tehát az eredmények arra engednek következtetni, hogy a jó
kormányzás szerepet játszhat a szegénység csökkentésében, fontos megjegyezni, hogy a
kormányzási reformok önmagukban nem eredményezhetik a kívánt hatást minden országban.
Megjelenés helye: Governance

A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet tárgykörének
elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, amelyek
nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és a
közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus megközelítésű-e
vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati jelentőséggel is
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gove.12394

Tudományos sarok
Nemzetközi egyetemei rangsorok módszertana
Napjainkban sokféle nemzetközi egyetemi rangsor létezik. Némelyek csak egyes
tudományterületeket, mások képzéstípusokat értékelnek. A legelterjedtebbek a táblázatos
megoldások, amelyek táblákat állítanak össze, szemléltetve a helyezéseket. Nemzetközi táblás
értékelést ad például az QS-, THE-, ARWU- és a Leiden-rangsor is. Vannak listák, melyek az
egyetemek kutatási teljesítményét mérik, leginkább a publikációk számával és a hivatkozási
indexek segítségével. Az úgynevezett multirangsorok nem készítenek táblákat, hanem
különböző indikátorok szerint értékelnek. A Zeit-rangsor (CHE Ranking) például lehetőséget
ad az egyéni preferenciák beállítására, és az alapján sorolja be az intézményeket kiválóan, jól,
illetve gyengébben teljesítőkre. Az U-Multiranking multidimenziós rangsor, amely
tudományterületenkénti és intézményenkénti értékelést is készít, és lehetőséget ad az
összehasonlításra az intézmény aktivitása, az oktatás, a kutatás, valamint a tudás- és
technológiatranszfer dimenzióiban is.
A nemzetközi felsőoktatási rangsorokon szereplés előnye, hogy lehetőséget ad a nemzeti- és
nemzetközi összehasonlításra, segítik a leendő hallgatók választását, felhívja a figyelmet a
jövőbeni fejlesztések szükségességére.
A nemzetközi rangsoroknak elsősorban az egyetemek kutatási teljesítményére fókuszálnak. A
leginkább objektívnek a bibliometriai mutatók tekinthetők, ám ezek egyik fő korlátja, hogy
nagyban függnek az intézmény méretétől.
1. QS World University Rankings (https://www.topuniversities.com/university-rankings)
2. World

University

Rankings,

Times

Higher

Education

(THE)

(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
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3. Academic Ranking of World Universities (http://www.shanghairanking.com/)
4. CWTS (Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies) Leiden rangsor
(https://www.cwts.nl/)
A listákon leginkább a nemzetközileg indexált publikációk és hivatkozások számának (Web of
Science (WOS) és Scopus kategorizáló adatbázis alapján) növelésével lehet előre jutni.

Nemzetközi konferencia-ajánló
Fourth International Conference on Electronic Voting
2019. október 1-4.
Bregenz, Ausztria
https://www.e-vote-id.org/
A konferenciával kapcsolatos felhívást és programot a Hírlevél melléklete tartalmazza.

Kiadványok
SZŰCS Gábor - SALLAI Gyula (2019): Az okos város kameraképeinek elemzése. Budapest,
Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5945-00-7 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-01-4
(elektronikus)
A monográfia az okos város kameraképeinek elemzése során alkalmazott fogalmakat és
módszereket tekinti át és rendszerezi. A kötet a médiainformatika korszerű megoldásaira
helyezi a hangsúlyt. Különös figyelmet fordít a kameramozgás felismerésére és a kamera által
vett mozgó objektumok nyomkövetésére. Önálló fejezetet szentel a mesterséges
intelligenciának, azon belül a gépi tanulásnak, amely manapság már az elemzés meghatározó
technológiájává vált. Részletesen tárgyalja az okos város polgárai által készített házi videók
rendszerezését, a gyors áttekintését támogató számítógépes megoldásokat. A kötetből az is
kiderül, hogy a képi tartalom vizsgálata során hogyan lehet megvalósítani az arcdetektálást, a
videószegmentálást, hogyan kell készíteni összegző jelenetsort vagy visszakeresni képet
tartalom alapján.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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Rendezvényajánló
Acta Humana "Közigazgatási bíráskodás" témájú kötetbemutató konferenciája
2019. április 01. 14:00 - 16:50
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, O-305.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-01
Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás – Kun Miklós: A Marshall-terv létrejöttének
titkai. Miként tervezte Sztálin megvalósítani saját „ellen Marshall-tervét”?
2019. április 02. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02

Ludovika Zeneszalon
2019. április 03. 18:30 - 21:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-03
III. Balkán konferencia – Autonómia és önrendelkezés a Balkánon
2019. április 05. 10:00 - 17:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Hunyadi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
Ludovika Szabadegyetem IX. előadás – Kun Miklós: Politikai perek a hidegháború
éveiben Kelet-Európában a szovjet tanácsadók közreműködésével
2019. április 09. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-09
Keresztényüldözés a történelemben
2019. április 11. 09:00 - 16:30
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1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Zrínyi Miklós
Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-11
Ludovika Szabadegyetem X. előadás – Kun Miklós: Ketyegő bombák a Szovjetunió keleti
határainál. A kommunista Kína és Észak-Korea a Kreml szövetségesei, egyben potenciális
ellenségei
2019. április 16. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-16
Ludovika Szabadegyetem XI. előadás – Kun Miklós: Nemzetközi békemozgalom úgyis,
mint a szovjet háborús tervek szépségflastroma
2019. április 23. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 25. 10:00 - 15:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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