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Egyetemi hírek 
 
Találkozzunk az Educatio kiállításon! 
A teljes képzési kínálattal várunk szeretettel mindenkit a 19. Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon, 2019. január 10 -12. között a HUNGEXPO A. csarnokában.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/07/talalkozzunk-az-educatio-kiallitason 
 
A hét hallgatója 
Apró Richárd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar másodéves 
hallgatója. Tanulmányait az államtudományi szakirányon folytatja. A HÖK gazdasági és szociális 
ügyekért felelős alelnöke. Ebben a tanévben nemzetközi felsőoktatási ösztöndíjban részesült. 
Hobbija a foci. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=9wNeka6q7Ac 
 
Egyre több Erasmus vendéghallgató az RTK-n 
Az NKE, szemeszterenként, mintegy 80 külföldi hallgatót fogad, angol nyelvű kurzusokra. Az RTK-
ra egyre többen jelentkeznek, mert az alapos és szakszerű elméleti oktatás mellett, egyedi 
lehetőségeket tartalmazó gyakorlati képzést is nyújt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/07/egyre-tobb-erasmus-vendeghallgato-az-rtk-n 
 
„Nézzünk szembe a tényekkel” projektzáró konferencia Brüsszelben 
A múlt év decemberében, Brüsszelben, a Microsoft központban, nagyszabású, multimédiás záró 
tanácskozással fejeződött be a „Facing all the Facts” („Nézzünk szembe a tényekkel”) Európai 
Uniós kétéves projekt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/07/nezzunk-szembe-a-tenyekkel-projektzaro-
konferencia-brusszelben 
 
NYÍLT NAP a Víztudományi Karon 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/03/nyilt-nap 
 
Nekrológ 
Dr. Piószeghy János ny. vezérőrnagy (1945-2019) 
Életének 74. évében hosszú betegség következtében 2019. január 5-én elhunyt dr. Piószeghy 
János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egykori katonai 
rektorhelyettese és főtitkára. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/09/nekrolog 
 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 

19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 
Időpont: 2019. január 10-12., 
Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont "A" csarnok 
 
VTK Nyílt Nap 
Időpont: 2019. január 17., 11:00 
Helyszín: Víztudományi Kar  
 
Nők-Tudomány-Karrier-család II. pódiumbeszélgetés 
Időpont: 2019. január 17., 13:00 – 15:00 
Helyszín: Víztudományi Kar  
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NKE Központi Nyílt Nap 
Időpont: 2019. január 26., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 
 
 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
ösztöndíjpályázata 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
együttműködésben – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek 
képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé a 2018/2019-es tanév 
II. szemeszterére.  
A részletes pályázati felhívás elérhető honlapunkon: https://www.uni-
nke.hu/egyetem/palyazatok/az-nke-es-az-nmhh-osztondondijpalyazata 
 
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 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://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-
egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2019-ben 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://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-
folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto 
 
Kutatói ösztöndíjak Ausztriába 
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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 
- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 
Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-
alapitvanyok-palyazatai 
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