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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
Junyan Jiang – Tianguang Meng – Qing Zhang (2019): From Internet to social safety net:
The policy consequences of online participation in China
Az internet alapú platformokat egyre inkább használják a kormányok, hogy ezzel is
megkönnyítsék az állampolgárok részvételét az egyes közpolitikai kérdések megvitatásában.
Kérdés azonban, hogy ezeket a visszacsatolásokat az egyes kormányok mennyire építik be a
döntéshozatalaikba. A szerzők ennek a kérdésnek a megválaszolása érdekében empirikus
vizsgálatot folytattak le: egy Kínában működő elektronikus petíciós platformot elemeztek. A
majdnem egymillió darab petíció általában a kevésbé fejlett, külvárosi területeken született. A
vizsgálat kimutatta, hogy a kormányzat ennek hatására nagyobb hangsúlyt fektetett a szociális,
jóléti politikájukra, valamint növelték az alacsony jövedelműek támogatását. A szerzők
következtetése alapján e platformok, valamint az online részvétel lehetősége a kormányzás
minőségének javítását szolgálják.
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.

Tudományos sarok
Google Tudós jelentősége és nyilvános profil készítése
A Google Tudós (eredetileg Google Scholar) a Google tudományos keresője, amely különféle
témájú és formájú tudományos publikációk között keres. A Google Tudós csak a neten,
nemzetközileg látható tudományos szakirodalmakat találja meg.
A Google Tudós keresőalgoritmusa hasonló a hagyományos Google keresőéhez, de nem a
hiperlinkeket használja fel egy-egy publikáció fontosságának meghatározásához, hanem azt,
hogy más cikkek milyen gyakran hivatkoznak rá. A keresések a publikációk teljes szövegében
történnek, szűkíthetők szerző, év vagy megjelenési hely alapján, a találatoknál a kereső
megjeleníti a cím és az esetleges online elérhetőség mellett azt is, hogy milyen más tudományos
munkák hivatkoznak rá, és milyen könyvtárakban található meg. Érdemes tehát a pár
kattintással létrehozható Google Tudós profil kialakítása.
Google Scholar szerzői profil létrehozása:
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/33838/Google_Scholar_szerzoi_profil.pdf?s
equence=1&amp;isAllowed=y

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.
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Kiadványok
NEMESLAKI András (2018): Információs társadalom. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.
ISBN 978-615-5920-00-4 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5920-01-1 (elektronikus)
Könyvünkben egy furcsa paradoxont mutatunk az információs és kommunikációs technológiák
hatásaival kapcsolatban. Ahogy az egyik szerző fogalmaz: „Minden ugyanaz maradt, csak más
lett. Hiszen ismerkedünk, csak máshogy, bevásárlunk, csak máshogy, dolgozunk, csak
máshogy, vezetünk, irányítunk, kormányzunk, politizálunk és élünk, csak máshogy.”
A kötet szerzői oktatói pályájuk során tapasztalatból is meggyőződtek arról, hogy az
államtudományi osztatlan mesterszak hallgatói lesznek a köz- és némely esetben a magánszféra
döntéshozói, ezért munkájukban inspiráló lesz, ha megismerik és elgondolkoznak a máshogyok
tartalmán. A vezetőknek látniuk kell az olyan fogalmak mögött rejlő lehetőségeket,
hasznosságot, mint a „sharing economy”, platformgazdaságtan vagy hogy melyek például az
automatizáció különböző szintjei. A technológia, a tudomány és a társadalom közötti
kölcsönhatások megértése, az állam szerepének definiálása is kaput nyit a jövőbeli helyes
döntések előkészítéséhez és meghozatalához.
Könyvünk a jövő vezetőinek szól, célja, hogy ők ne csak lássák, hogy a digitalizáció, a digitális
kultúra miként változtatja meg a világ berendezkedését, az emberi gondolkodás természetét,
hanem arra a rendkívül fontos kérdésre is választ tudjanak adni, hogy az ő szerepük mi lesz
ebben a változásban. Így lesznek a jelen és jövő kihívásaira egyaránt felkészültek, akik bölcsen
kormányozzák szervezetüket az információs társadalomban.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Arról, ami összekapcsol: A hadseregen belül és kívül
2019. március 11. 13:00 - 16:00
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A épület 8. emelet, Bolyai terem
https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-11
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Blockchain technológia
2019. március 11. 17:00 - 18:30
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 112-113. terem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-11
A közügyek vitái és a közszereplők személyiségi jogai a Ptk. gyakorlatában
2019. március 12. 17:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 112-113. terem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12
Ludovika Szabadegyetem VI. előadás – Kun Miklós: Miként nyilatkozott Friedrich
Paulus és Stomm Marcel a Rajk-perről? Szovjet fogságba esett külföldi főtisztek
publikálásra váró iratai
2019. március 12. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12
Könyvbemutató: A History of the Hungarian Constitution
2019. március 12. 18:00 - 20:00
Magyar Nemzeti Múzeum
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12
Tájékoztató az európai uniós karrierlehetőségekről
2019. március 18. 14:00 - 15:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-18
Ludovika Szabadegyetem VII. előadás – Kun Miklós: A felvidéki és az erdélyi magyarság
tragikus sorsa a nagy világégést követően
2019. március 19. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-19
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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
BALKÁN konferencia
2019. április 05.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 25.
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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