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Egyetemi hírek 
 
Keresd az NKE standját az Education! 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a teljes képzési kínálatával várja az érdeklődőket a 18. 
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amely csütörtöktől szombatig várja a 
pályaválasztás előtt álló érdeklődőket a HUNGEXPO G. pavilonjában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/01/17/keresd-az-nke-standjat-az-education 
 
A hét hallgatója 
Mósa Tamás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
másodéves mesterszakos hallgatója. Tanulmányait a közigazgatási mesterszakon folytatja. Tagja 
volt a kari hallgatói önkormányzatnak és jelenleg is részt vesz az országos hallgatói 
önkormányzat munkájában. Hobbija a vívás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=WLFZnW9l9VM 
 
A kulcsszó: minőség 
Éppen egy évvel ezelőtt, 2017 januárjában nevezték ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának dr. Pohl Árpád ezredest, akivel az elmúlt 
esztendő eredményeiről és a kar távlati elképzeléseiről beszélgettünk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/01/15/a-kulcsszo-minoseg 
 
Hőseinkre emlékeztünk 
„Hajtsunk fejet a mai napon e hadsereg minden tagjának emléke előtt, elismerve hősiességüket 
és áldozatuk nagyságát, s ugyanakkor bízva abban, hogy magyar katonának többé sohasem kell 
ilyen körülmények között teljesítenie kötelességét!” – emlékeztek meg az 1943. évi doni áttörés 
75. évfordulójáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/01/12/hoseinkre-emlekeztunk 
 
RTK-s siker a Koronaőr Alapítvány lövészversenyén 
Január 10-én rendezték azt a meghívásos lövészversenyt, amely a Szent Korona 
hazaérkezésének 40. évfordulója alkalmából Pajtás Ernő koronaőr ezredesnek állít emléket, aki a 
második világháború során megóvta a nemzet egységét jelentő koronázási ékszereket. A 
Koronaőr Alapítvány szituációs lövészversenyén a honvédségi és rendészeti szervezetektől 
érkezett résztvevőknek hat pályán kellett tanúbizonyságot tenni lőkészségükről – mondta el dr. 
Gáspár Miklós.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/01/11/rtk-s-siker-a-koronaor-alapitvany-
loveszversenyen 
 
Hallgatói vetélkedő a katonai térképészet napja alkalmából 
Az elmúlt évekhez hasonlóan Egyetemünk Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara idén is 
játékos szellemi vetélkedő megrendezésével emlékezik meg a Magyar Katonai Térképészet 
Napjáról, melyre egyetemi hallgatók és tisztjelöltek, valamint középiskolai tanulók és növendékek 
jelentkezését várják a szervezők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/01/11/hallgatoi-vetelkedo-a-katonai-terkepeszet-
napja-alkalmabol 
 
Nyílt nap a HHK-n 
Előadásokkal, tájékoztatókkal és különböző bemutatókkal várja nyílt napján a honvédtisztképzés 
iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
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Kara (HHK). A január 26-i rendezvényen a résztvevők bepillantást nyerhetnek a katonai élet 
mindennapjaiba is. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/01/16/nyilt-nap-a-hhk-n 
 

Szenátusi hírek 

2018. január 17-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar alap- és mesterképzési 
szakok idegen nyelvű szabadon választható tantárgyi kínálatának módosításáról döntött az 
alábbiak szerint: 

I. A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az Államtudományi és 
Közigazgatási Kar: 

a.) közigazgatás-szervező alapképzési szak tantervének módosítását; 
b.) államtudományi mesterképzési szak tantervének módosítását; 
c.) közpolitika és közgazdálkodás mesterképzési szak tantervének módosítását; 
d.) a közigazgatási mesterképzési szak tantervének módosítását. 

II. A módosított tantervek a Fenntartói Testület jóváhagyását követően a 2017. szeptember 
1-től beiratkozott hallgatókra is vonatkoznak. 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Várpalotai Viktor 
pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi 
Gazdaságtani Intézet tudományos főmunkatársi pozíciójára vonatkozóan.  

3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Jakusné Dr. Harnos 
Éva pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ 
adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Szekrényesné Dr. Rádi 
Éva Ágota pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi 
Központ adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Nagy Noémi 
pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszék adjunktusi 
pozíciójára vonatkozóan. 

6 napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Kelemen Miklós 
pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Európai Állam- és Jogtörténeti Intézet 
adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

7. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Csuhai Sándor 
pályázatát az Államkutatási és Fejlesztési Intézet Mérési és Módszertani Iroda irodavezetői 
pozíciójára vonatkozóan. 

8. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Diószegi Péter 
pályázatát a Központi Tanulmányi Iroda irodavezetői pozíciójára vonatkozóan. 

9. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Béli Norbert pályázatát 
az Informatikai Igazgatóság Alkalmazásfelügyeleti Központ központvezetői pozíciójára 
vonatkozóan.  

10. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Andrész Balázs 
pályázatát az Informatikai Igazgatóság Alkalmazásfelügyeleti Központ Központi Alkalmazások 
Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 
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11. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Juhász Károly 
pályázatát az Informatikai Igazgatóság Informatikai Fejlesztési Központ Infokommunikációs és 
Biztonsági Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan.  

12. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Kozma Zsófia Eszter 
pályázatát a Rektori Hivatal Rendezvényszervezési Osztály osztályvezetői pozíciójára 
vonatkozóan.  

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018.01.23. (kedd) 09:00, Horváth Galina Vlagyimirovna doktori védése 
Értekezés címe: A tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési tevékenységére való felkészülés 
képzési, oktatási feladatai a katasztrófák elleni védekezés újjáalakult rendszerében 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2018.01.26. (péntek) 09:00, Nagy Zsolt doktori védése 
Értekezés címe: Önkéntes tűzoltók képzésének elméleti és gyakorlati fejlesztési kérdései 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 
Időpont: 2018. január 18-20. 
Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont "G" csarnok (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 
 
NKE Víztudományi Kar nyílt nap 
Időpont: 2018. január 24. 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-24 
 
NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nyílt nap 
Időpont: 2018. január 26. 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest., Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-26 
 
Egyetemi nyílt nap 
Időpont: 2018. január 27. 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-27 
 
International scientific conference on Cyber security in public service 
Időpont: 2018. január 31., 9:30 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest., Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31 
 
„A Mianmari Rohingya menekültválság háttere” fórumbeszélgetés 
Időpont: 2018. február 8., 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest., Hungária krt. 9-
11.) 
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Egyéb szakmai programajánló 
 
International Scientific Conference: “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”  

The conference will take place in Bitola, Republic of Macedonia, from 11 until 12 May 2018. 
 
This event presents a great opportunity for everyone in attendance to join together with 
researchers and practitioners from the region, Europe and beyond. The purpose of the 
Conference is to provide an international forum to present and discuss the latest developments, 
to share views and ideas, as well as to establish research collaborations and networking, in order 
to adequately respond to contemporary challenges within the areas covered by the Conference. 

Important Dates: 
February 15, 2018 - Registration and Abstract Submission (between 150 and 300 words) 
February 25, 2018 - Notification of Abstract Acceptance 
March 25, 2018 - Sending full text of the Scientific Paper in English 
April 15, 2018 - Notification of Paper Acceptance 
April 16 - May 5, 2018 - Registration fee payment 
May 11 - 12, 2018 - Conference Dates 

For more details please visit the Conference page: http://pfk.uklo.edu.mk/conference/index.php 

9th International Scientific Conference: “Security system reforms as precondition for 
euroatlantic integrations” 

The conference will take place in Ohrid, Republic of Macedonia, 4-5 June 2018 
 
The goal of the Conference is to gather valid results and scientifically verified findings that enable 
implementation of rational and acceptable solution in the reforms of the security system. 
 
The Conference will cover the following topics:  

- The relationship between external threats and internal weaknesses – the basis for 
security reforms  

- Civil and democratic control over the security system  
- Transformation of secret security services  
- The role of the police and the Army in the crisis management system and the protection 

and rescue system  
- Reorganization of the security system with the purpose of facing contemporary threats, 

terrorism and organized crime  
- Coordination and reorganization of security institutions  
- Regional security cooperation as an imperative in Euro-Atlantic integrations  
- Prevention of internal risks and asymmetric threats  
- The role of non-state actors in the security system and its reshaping  
- Contemporary trends and methods in criminalistics  
- Forensics and criminalistics  

 
For more information about the Conference, please follow the links below: 
www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html 
 
Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe - International Conference 

The conference will take place in Ljubljana, Slovenia, 25 - 27 September, 2018. 
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We kindly invite you to participate at the Conference with a scientific/research paper. This year’s 
common topic is Evidence-based policing and Policy-making, while topics of interest also include 
other contemporary criminological and criminal justice and security issues. 
 
More information about the Conference, including topics, guidelines for abstract and paper 
submission, important dates, possibility of publishing, and registration is available on the 
Conference website: https://www.fvv.um.si/conf2018/  
 
The 6th Global Forum for Combating Antisemitism 

The 6th Global Forum for Combating Antisemitism will convene at the Jerusalem International 
Convention Center on March 19th and conclude its deliberations on March 21st. 
Please follow this link to register for the forum: http://www.gfca2018.org/gfca2018/1 

 
International Education Fair 2018 

The goal of this event, which can be considered as the largest educational exhibition in the 
Republic of Kazakhstan, is expansion of international cooperation, promotion of foreign 
education, exchange of experience in the implementation of international educational projects. 
 
Dates:  
January 20–21, 2018 in ASTANA 
January 22–23, 2018 in SHYMKENT 
January 24–25, 2018 in ALMATY 
 
Online registration: http://educationfair.bolashak.gov.kz/en/online-registraciya.html 
Participation in Education Fair 2018 is free for hungarian universities. 
 
ECPR General Conference 2018 

The 2018 General Conference will be held at Universität Hamburg in northern Germany. 
Hamburg, or to give it its official name, Freie und Hansestadt Hamburg, (Free and Hanseatic City 
of Hamburg), is Germany's second largest city. The Speicherstadt (city of warehouses) has 
recently been awarded UNESCO World Heritage status and, with more bridges than Venice and 
Amsterdam combined, it could just be the perfect place to build and strengthen links between all 
areas of the political science discipline. 
 
ECPR’s General Conference remains Europe's largest annual gathering of political scientists, 
often attracting more than 2,000 scholars from throughout the world and at all stages of their 
career. With nearly 500 Panels taking place across 68 Sections, the academic programme covers 
the breadth of political science, creating the platform for lively discussion, exchange of ideas and 
the best thinking in the discipline. 
 
Date: 22-15 August, 2018 
 
Further information: https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
 „UPtoParis” international PhD programme 

ESPCI Paris launches its brand new international PhD programme UPtoPARIS, project funded by 

Horizon 2020 MCSA-COFUND action. The UPtoPARIS programme of ESPCI Paris will offer a 

unique environment to highly selected PhD students expected to produce top-level scientific 

research ready to be translated into technical and societal innovations.  
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The 1st International call for application will be open from January 2nd to February 28th 2018 on 

the project website. 10 PhD positions are available for this call.  

More information about the program, the PhD subjects and the selection process can be found on 

http://www.upto.paris/. 

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nívódíja 2017/2018.” pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázati felhívást tesz közzé a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Nívódíjának elnyerésére. A pályázat célja az egyetemi polgárok által megalkotott, 
kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése. 
 
A Nívódíjra az Egyetem bármely polgára pályázhat az egyes pályázati időszakok alatt megjelent 
művével, az alábbi öt kategóriában: 

1. a Magyar Tudományos Akadémia által minősített folyóiratban megjelent magyar vagy 
idegen nyelvű cikk; 

2. monográfia; 
3. könyv, könyvrészlet; 
4. tankönyv; 
5. jegyzet. 

A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 
elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 

A pályázati időszakok:  

Az 1. pályázati időszakban 2017. január 1. és 2018. február 15. között megjelent művekkel lehet 
pályázni. 

A 2. pályázati időszakban 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet 
pályázni. 

További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 
 
A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet pályázati felhívása 

A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet (www.fiph.de) kutatói pályázatot hirdet, amelyek a 2018. 
október 1-je és 2019. július 31-e közötti időszakra szólnak.  
 
Az egyik pályázat olyan kutatók számára nyitott, akik doktori képzésben vesznek részt, illetve 
doktori vagy habilitációs munkájukon dolgoznak a filozófia, illetve más bölcsészettudományi és a 
társadalomtudományi területén.  
 
A másik pályázat a müncheni „Civitas. Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst 
e.V.” c. szervezet és a Hannoveri Filozófiai Intézet együttműködésében ad tíz hónapos kutatói 
ösztöndíjat a szociálfilozófia és a vallásfilozófia területén.  
 
A pályázat beadásakor a szükséges dokumentumokat egy PDF fájlban összegyűjtve németül 
vagy angolul elektronikus úton kell eljuttatni az intézet kapcsolattartó személyének: 
Anna Maria Hauk M.A. 
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Gerberstraße 26, 30169 Hannover 
Email: hauk@fiph.de  
 
Beadási határidő: 2018. március 15. 24.00 
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További részletek a kutatóintézet honlapján: https://fiph.de/ 

Gerda Henkel Díj 

Kétévente osztja ki a düsseldorfi székhelyű Gerda Henkel Alapítvány az egyesületről elnevezett 
„Gerda Henkel Díjat” a kiváló tudományos eredmények elismeréseként a történettudomány 
területén. A nyertes jutalma 100 000 euró. 

Kulturális és tudományos intézetek és egyetemek, valamint magánszemélyek jelölhetnek 
nemzetközileg elismert kutatókat a díjra a következő tudományterületeken:   

• Régészet,  
• Képzőművészet,  
• Iszlám, 
• Történelem, 
• Jogtörténet, 
• Tudománytörténet,  
• Őskor és a kora újkor.  

Emellett pályázni lehet még az alábbi témakörökben „Iszlám, a modern nemzetállam és 
transznacionális mozgásai”, illetve „Biztonság, társadalom és az állam”. 

Pályázati határidő: 2018. január 19. 
 
Kutató jelölése az alábbi link alatt lehetséges: 
https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/nomus/ghs?oid=e82dca488c22d44714105ddd  
 
További információk a díjjal kapcsolatban az alábbi link alatt találhatók:  
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/prize   

Pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk 
átiratának monográfiaként történő megjelentetésére. 
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki doktori fokozatát 2014-
ben vagy azt követően szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely doktori 
iskolájában, vagy más felsőoktatási intézményben, de a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói 
vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel. 
A pályázat benyújtása folyamatos. 
A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók: 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese 
 
Publikációs lehetőségek oktatóknak 

- STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Kassa (http://sic.pravo.upjs.sk/) 
- International and Comparative Law Review, Olomouc (http://iclr.upol.cz/) 
- Journal of Jurisprudence and Legal Practice, Brno (https://journals.muni.cz/cpvp/) 
- Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno (https://journals.muni.cz/mujlt/index) 
- Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Wroclaw 
(http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae) 
- Eastern European Journal of Transnational Relations, Bialystok (http://eejtr.uwb.edu.pl/)" 
 
Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények 

Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények periodika egy már több évtizedes múltra 
visszatekintő kiadvány, amely indulásakor az első és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat 
volt. A kiadvány megjelenéséért felelős Bizottság alapvető céljaként fogalmazta meg, hogy a 
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periodika kiemelkedő helyet biztosítson kutatások és szakmai tapasztalatok közlésére az emberi 
jogi terület minden aspektusából, valamint a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások 
közötti kölcsönhatás erősítésének felületévé is váljon. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis! 
Változnak az idők, és mi is bennük (velük) változunk! – szól a régi mondás. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények című tudományos kiadványa 
eredendően hagyományos, nyomtatott folyóiratként jelenik meg. Ahhoz azonban, hogy a 
szélesebb közönség számára is bemutatható és hatékonyan elérhető legyen a kiadvány, 
elengedhetetlen az elektronikus megjelenési forma biztosítása is. Éppen ezért ezen a felületen is 
nemcsak bemutatjuk a kiadványokat, de – a szerzői jogi korlátok és a technikai adottságok 
keretei között – elérhetővé is tesszük azok tartalmát, vagy azok egy részét. A folyóirat 
negyedévente jelenik alapvetően magyar nyelven, de az olvasó angol és német nyelvű írásokkal 
is találkozhat, ha a kiadványt forgatja. 
További részletek és közlési feltételek: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-
humana/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű 
lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a 
hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott 
társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és 
szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben 
közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 
További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-
honvedelem/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2018-ban is várja a 
nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és 
képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, 
tanulmányokat, cikkeket. 
A kiadvány elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-
szemle/koszonto 
 
Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)  

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és 
gazdasági témákban. 
Bővebben: http://ijite.org/ 
 
Kutatói ösztöndíjak Ausztriába 

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra.  
Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/ 
 
Pallas Athéné Alapítványok 

Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat az 
alábbi területeken: 
- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 
- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu 
- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu 
- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu 
- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu 
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- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 
Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-
alapitvanyok-palyazatai 
A felsorolt képzések és pályázatok rövid ismertetése elérhető itt:  
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/pallas-athene-alapitvanyok.original.pdf  
 
 
Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a sajto@uni-
nke.hu, megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat 
pedig a tudomany@uni-nke.hu elektronikus levélcímre várjuk! 
Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-
hirlevel címen. 
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