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Egyetemi hírek 

 

Az ókori Rómától napjainkig - rendészettörténeti konferencia az NKE-n 

A Rendőrtiszti Akadémia 70 évvel ezelőtti megalapítása apropóján a rendészet történetéről 

szervezett kétnapos konferenciát március 8–9-én a Rendészettudományi Karon működő Karvasy 

Ágoston Kutatóműhely. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/08/az-okori-romatol-napjainkig-

rendeszettorteneti-konferencia-az-nke-n 

 

Nagyhatalmi játszmák árnyékában 

„Mi igaz abból, hogy Winston Churchill fegyverrel állította volna meg 1945 tavaszán a Vörös 

Hadsereget Lengyelország keleti végeinél?” – tette fel a kérdést Prof. Dr. Kun Miklós a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen. A történész a második világháború nagyhatalmi játszmáiba adott 

betekintést a Ludovika Szabadegyetem keddi előadásában. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/08/nagyhatalmi-jatszmak-arnyekaban 

 

Nemzetközi továbbképzés a Víztudományi Karon 

A Szegedi Vízmű Zrt. nemzetközi projektjének keretében 2018. február 26-tól március 2-ig 

külföldi víziközműves szakembereknek tartottak ötnapos tanfolyamot a Víztudományi Kar 

Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének oktatói víztisztítás és szennyvíztisztitás 

témakörökben. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/08/nemzetkozi-tovabbkepzes-a-viztudomanyi-

karon 

 

Az Európai Unió jövőjéről nemzeti keretek között lehet dönteni 

„Alapfelvetés, hogy az Európai Unió jövőjéről folyó vitát nemzeti keretek között lehet 

megfogalmazni, feldolgozni és eredményt levonva képviselni” - mondta Dr. Kovács Zoltán a 

Nemzetközi és Európai Szalon első rendezvényén. Az Európai Unió jövője: Az EU és 

Magyarország kapcsolata címmel tartott előadásán a kormányszóvivő kiemelte, hogy ennek a 

képviseletnek nem egy olyan európai intézményben kell megvalósulnia, ahol „megfoghatatlanok 

a kontúrok”, hanem a véleményük szerint a legfőbb legitimációval rendelkező testületben, az 

Európai Tanácsban. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/07/az-europai-unio-jovojerol-nemzeti-keretek-

kozott-lehet-donteni 

 

A migráció gazdasági vonatkozásairól tanácskoztak 

Az irreguláris migráció lehetséges gazdasági hatásaival foglalkoztak a szakemberek azon a 

rendezvényen, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont és a 

Migrációkutató Intézet közösen szervezett. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/06/a-migracio-gazdasagi-vonatkozasairol-

tanacskoztak 
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Újjászületett az Európai Tükör 

Több év szünet után újra megjelent, immáron a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában 

az Európai Tükör nevű tudományos folyóirat. Az NKE tavaly vette át a lap alapítói és kiadói 

jogait. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/06/ujjaszuletett-az-europai-tukor 

 

A bűnügyi tudományok oktatásáról tanácskoztak 

A bűnügyi tudományok oktatásának új irányai a rendészeti felsőoktatásban – ezzel a címmel 

rendeztek szakmai konferenciát a Rendészettudományi Karon február 28-án. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/05/a-bunugyi-tudomanyok-oktatasarol-

tanacskoztak 

 

Írországgal indult a Ludovika Nagyköveti Fórum újabb féléve 

"Írország, Magyarország, és az EU jövője" címmel tartott előadást február 28-án Őex. Patrick 

Thomas Kelly, Írország állandó és meghatalmazott nagykövete Magyarországra, Koszovóba és 

Montenegróba. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/05/irorszaggal-indult-a-ludovika-nagykoveti-

forum-ujabb-feleve 

 

Magas rangú üzbég delegáció az NKE-n  

Abdujabar Abduvakhitov, az Üzbég Köztársaság külügyminiszter-helyettese vezetésével és 

Szántó Péter hazánk taskenti nagykövetének kíséretében az Üzbég Köztársaság delegációja 

látogatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 2018. február 28-án, akiket Prof. Dr. Patyi András 

rektor fogadott Dr. habil. Nyikos Györgyi nemzetközi rektorhelyettes, Dr. habil. Kovács Gábor 

oktatási rektorhelyettes, Dr. Pohl Árpád és Dr. habil. Koller Boglárka dékánok társaságában. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/05/magas-rangu-uzbeg-delegacio-az-nke-n 

 

A hét hallgatója 

Horváth Alexandra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar harmadéves 

alapszakos hallgatója. Tanulmányait a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 

által gondozott biztonsági szakirányon folytatja. A tanszék demonstrátoraként is dolgozik, 

tudományos munkáját többször díjazta a Belügyi Tudományos Tanács. Tagja a tudományos 

diákköri mozgalomnak. Hobbija a lovaglás. 

A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=MR3Vih13umM 

 

A közigazgatási jogtudomány aktualitásai 

A tudományos gondolkodás egyik legfontosabb eleme a nyitottság - hangzott el a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen tartott szakmai konferencián, ahol a magyar közigazgatási 

jogtudomány aktuális kérdéseit vitatták meg a résztvevők. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/03/a-kozigazgatasi-jogtudomany-aktualitasai 

 

Denis Mercier vezérezredes előadása az NKE-n 

Magyarországi látogatásának keretében Denis Mercier vezérezredes, a NATO Szövetséges 

Transzformációs Parancsnokság (Allied Command Transformation – ACT) parancsnoka 

meglátogatta  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is. A magas rangú katonai vezető 2018. 

március 1-jén előadást tartott a Ludovika Egyetemi Campus főépületének Széchenyi 

Dísztermében. 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/03/denis-mercier-vezerezredes-eloadasa-az-

nke-n 

 

Felsőfokú könyvkiadás a felsőoktatásban – Dialóg Campus Kiadó 

Ahhoz, hogy egy egyetem biztos alapokon álljon, megfelelő tudásra kell építkeznie. Azonban, ha 

nincsenek meg az ehhez megfelelő tankönyvek, még a legjobb egyetem falai is megrogyhatnak. 

„Hogyan jut el a kutató gondolatától a hallgató íróasztaláig a tudás?” – tehetjük fel a kérdést. A 

kiadási folyamatokról és a Dialóg Campus Kiadó tevékenységéről készített riportot magazinunk 

Petró Ildikó ügyvezető igazgatóval. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/02/felsofoku-konyvkiadas-a-felsooktatasban-

dialog-campus-kiado 

 

A cél a vállalkozási kedv serkentése, a vállalkozás megtartása és sikeressé tétele 

„A versenyképességnek sok értelmezése van, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is egyre 

többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel” - fogalmazott köszöntő beszédében Prof. Dr. Kis Norbert. 

Az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja a Cégalapítási kérdőjelek a 

versenyképesség perspektívájában - „Allegro Rubato”című konferencián kiemelte, arra keresik a 

választ, hogy mi az állam, a kormány eszközrendszere arra, hogy vonzóbb, megtartóbb üzleti 

környezetet hozzon létre, ami a vállalkozási kedvet serkenti, a vállalkozásokat megtartja és 

sikeressé teszi. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/02/a-cel-a-vallalkozasi-kedv-serkentese-a-

vallalkozas-megtartasa-es-sikeresse-tetele 

 

Hallgatói eskütétel a Polgári Védelem Nemzetközi Világnapján  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóiból létrehozott NKE 

Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálat elsőéves hallgatói, a Szent István Egyetem Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar Tűz és Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatóiból alakult önkéntes 

szervezet, az Ybl Katasztrófavédelmi Bajtársi Egylet, valamint a FŐTÁV Önkéntes Mentőcsoport 

tagjai tettek esküt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság március 1-jén, a Polgári Védelem 

Világnapja alkalmából rendezett ünnepségén. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/02/hallgatoi-eskutetel-a-polgari-vedelem-

nemzetkozi-vilagnapjan 

 

Migrációs politika és bevándorlás 

Németország és Magyarország migrációs politikáját és a bevándorláshoz való viszonyát vették 

górcső alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol az Új Nemzeti Kiválóság Program 

keretében megvalósuló műhely-konferencián tértek ki évtizedünk egyik legfontosabb kihívására. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/migracios-politika-es-bevandorlas 

 

Az e-közigazgatás szakmai fokmérői 

Az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetének Államreform Központja által végzett Jó Állam-

kutatások egyik fő célkitűzése az értékalapú közigazgatási teljesítmény minél jobb megértése és 

számszerűsítése. Ezt a célt szolgálta a Jó Állam Jelentés Hatékony közigazgatás fejezetének 

szakértői által megrendezett Az e-közigazgatás szakmai fokmérői című workshop. Ennek 

keretében tudományos műhelyek, elméleti és gyakorlati szakértők járultak hozzá kritikai 

észrevételeikkel, tanácsaikkal és mérésmódszertani tapasztalataikkal a 2018-as jelentés 

fejlesztéséhez. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/az-e-kozigazgatas-szakmai-fokmeroi 
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A katonai veszteségek korszakonkénti pontosítása a cél 

„Nagyon fontos, hogy a katonai veszteségek - a Rákóczi-szabadságharctól az 1848/49-en át a 

világháborúk és 1956-tal kapcsolatban” - pontosítása végre dűlőre jusson” - mondta Dr. Horváth 

Csaba ezredes A magyar katonai veszteségkutatás kérdései 1703-1956 című tudományos 

konferencián a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HM HIM). 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-katonai-vesztesegek-korszakonkenti-

pontositasa-a-cel 

 

A rendészeti felsőoktatás korábbi vezetőinek portréival hagyományainkat ápoljuk 

A Rendészettudományi Kar (RTK) és jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola korábbi vezetőinek 

portréit leplezte le az RTK-n rendezett ünnepségen prof. dr. Patyi András rektor és dr. habil. 

Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az RTK dékánja. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-rendeszeti-felsooktatas-korabbi-

vezetoinek-portreival-hagyomanyainkat-apoljuk 

 

Nappali portya 2018 

2018. 02. 19. - 2018.02.23. között vett részt éleslövészettel egybekötött komplex harcászati 

gyakorlaton az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Püspökszilágyi Kiképző 

Bázis és Lőtéren, a NKE HHK KVKI 4. és 3. évfolyamán tanuló kijelölt honvéd tisztjelölt 

állománya. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/06/nappali-portya-2018 

 

Rendészet és/vagy rendvédelem? 

A rendészettudomány művelőinek mintegy két évtizedes vitája állt a február 28-án megrendezett 

workshop középpontjában. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/06/rendeszet-esvagy-rendvedelem 

 

Visszatekintés az elmúlt esztendőre a Rendészettudományi Karon 

A 2017-ben elvégzett feladatokról számolt be a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja a kar 

évértékelő állománygyűlésén, ahol elismerések átadására is sor került. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/05/visszatekintes-az-elmult-esztendore-a-

rendeszettudomanyi-karon 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi értekezlete az NKE-n 

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartotta február 

23-i elnökségi ülését, majd a résztvevők megtekintették a Rendészettudományi Kar (RTK) új 

objektumát. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/az-orszagos-polgaror-szovetseg-elnoksegi-

ertekezlete-az-nke-n 

 

Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon 

A következő szemeszter feladatai és oktatásszervezési információk szerepeltek a február 22-ei 

állománygyűlés napirendjén az RTK-n. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon 

 

Újabb egyetemi lövészsiker 

Barcsi Lilla Szilvia r. tisztjelölt (a képen balra), a II. évfolyam bűnügyi szakirányos hallgatója, az 

NKE SE Lövészszakosztály Rendészeti Szakcsoport tagja a 2018. március 4-én a gyáli Gemini 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-katonai-vesztesegek-korszakonkenti-pontositasa-a-cel
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-katonai-vesztesegek-korszakonkenti-pontositasa-a-cel
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-rendeszeti-felsooktatas-korabbi-vezetoinek-portreival-hagyomanyainkat-apoljuk
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-rendeszeti-felsooktatas-korabbi-vezetoinek-portreival-hagyomanyainkat-apoljuk
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/06/nappali-portya-2018
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/06/rendeszet-esvagy-rendvedelem
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/05/visszatekintes-az-elmult-esztendore-a-rendeszettudomanyi-karon
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/05/visszatekintes-az-elmult-esztendore-a-rendeszettudomanyi-karon
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/az-orszagos-polgaror-szovetseg-elnoksegi-ertekezlete-az-nke-n
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/az-orszagos-polgaror-szovetseg-elnoksegi-ertekezlete-az-nke-n
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon


lőtéren a Bel SE által megrendezett IDPA szituációs lövészversenyen szolgálati pisztoly divízió 

lady kategóriában a II. helyen végzett. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/07/ujabb-egyetemi-loveszsiker 

 

Szenátusi hírek 

 

2018. március 7-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 

 

1. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a rektor 2017. évről szóló beszámolóját. 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Muha Lajos 

pályázatát a Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Kiberbűnözés Elleni Tanszék 

egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 

3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Petrovics Zoltán 

pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Emberi Erőforrás Intézet adjunktusi 

pozíciójára vonatkozóan. 

4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Háda Béla pályázatát a 

Stratégiai Védelmi Kutató Központ tudományos munkatársi pozíciójára vonatkozóan.  

5. napirendi pont: A Szenátus az Egyetemi Tudományos Tanács tagjainak megválasztásáról 

döntött az alábbiak szerint: 

a) A Szenátus 2021. március 12-ig szóló mandátummal az Egyetemi Tudományos Tanács 

tagjává megválasztotta: 

A Tanács választott tagjának (az egyetemi tanárok kari képviselői): 

Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanárt, PhD, Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar, 

Prof. Dr. Vastag Gyula egyetemi tanárt, DSc, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

Prof. Dr. Halmai Péter akadémikus, egyetemi tanárt, DSc, Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok Kar, 

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanárt, PhD, Rendészettudományi 

Kar. 

A Tanács választott tagjának (a tudományos fokozattal rendelkező kutatók képviselői): 

Dr. Ujházy László alezredes, tanszékvezető egyetemi docenst, PhD, Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar, 

Prof. Dr. Halász Iván egyetemi tanárt, PhD, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

dr. Várpalotai Viktor, tudományos főmunkatársat, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

Prof. Dr. Barabás Andrea Tünde, intézetvezető egyetemi tanárt, CSc, Rendészettudományi 

Kar. 

A Tanács külsős tagjának (tanácskozási joggal): 

Prof. Dr. Hermann Róbert, akadémikus, egyetemi tanárt, 

Prof. Dr. Sótonyi Péter, akadémikus, egyetemi tanárt, 

Prof. Dr. Szabó István, egyetemi tanárt, 

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/07/ujabb-egyetemi-loveszsiker


Prof. Dr. Benczes István Zsolt, egyetemi tanárt. 

b) A Szenátus megállapította Prof. Dr. Romsics Ignác tagi megbízatásának 2018. március 7-

ei hatállyal történő megszűnését. 

6. napirendi pont: A Szenátus az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tekintetében az alábbi 

határozatot hozta: 

a) Mészáros Judit, Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka, dr. Suba László és Volenszky 

Hajnalka megbízása 2018. március 19. napján megszűnik. 

b) A Szenátus az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként megbízta a Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar delegáltjaként Mészáros Judit alezredest, a Nemzetközi és 

Európai Tanulmányok Kar delegáltjaként Volenszky Hajnalkát, az Államtudományi és 

Közigazgatási Kar delegáltjaként Elblingerné Kiss Cecíliát, a Rendészettudományi Kar 

delegáltjaként pedig dr. Suba László püőr. őrnagyot 2018. március 19. napjától számított 

három évre. 

c) A Szenátus az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként megbízta Sztipanov 

Berta Annát. 

7. napirendi pont: A Szenátus az Egyetem Kiváló Oktatója címet adományozott Dr. Bottyán 

Zsolt őrnagy, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet, Repülésirányító 

és Repülő-hajózó Tanszék tanszékvezető egyetemi docense részére. 

8. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta az Egyetemi 

Esélyegyenlőségi Szabályzat módosítását.  

9. napirendi pont: A Szenátus döntött a Közbeszerzési szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak megszüntetéséről. 

10. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta a 

Nemzetbiztonsági Szakkollégium egyetemi szakkollégiumként történő elismerését, és 

felhatalmazta a rektort, hogy a szakkollégium Oktatási Hivatalnál történő nyilvántartásba vételéről 

gondoskodjon. 

11. napirendi pont: A Szenátus támogatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magna Charta 

Universitatumhoz történő csatlakozását. 

 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

PTK. Módszertani workshop 

Időpont: 2018. március 9., 10:00 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 509-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 

út 82.) 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09 

 

International conference: Balkans on the road of EU integration - Is the EU still the center 

of gravity? 

Időpont: 2018. március 13., 8:30 

Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 

 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13


Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: V. előadás 

Prof. Dr. Kun Miklós: Joszif Sztálin publikálatlan magyar vonatkozású hagyatéka 

Időpont: 2018. március 13., 18:00 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, II-es előadó (1083 Budapest, Üllői út 

82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 

 

„Együtt a kiskorúak védelméért” tudományos konferencia 

Időpont: 2018. március 21., 9:00 

Helyszín: Golgota Budapest nagyterem (1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.) 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21 

 

Tudományos vitaülés 

Időpont: 2018. március 21., 17:00 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 

út 82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21 

 

A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda 

Időpont: 2018. március 22., 9:00 

Helyszín: NKE Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 

 

Etika és katonai cselekvés c. konferencia 

Időpont: 2018. március 22., 13:00 

Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IMO II. emeleti tanácsterem (1101 

Budapest, Hungária krt. 9-11.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 

 

Jó önkormányzás indikátorai c. konferencia 

Időpont: 2018. március 29., 9:30 

Helyszín: NKE Ménesi úti campus, 304 AB terem (1118 Budapest, Ménesi út 5.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

 

Egyéb szakmai programajánló 

"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy programs 

The "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Sibiu invites you to the following programs: 

 International Students Week 

 International Scientific Week 

 Modules 

For more information use the international.relations@armyacademy.ro e-mail adress. 

Call for papers - International Conference on World War I 

International Congress on the Battle of La Lys on 9, 10 and 11 April 2018, at Porto 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
https://www.armyacademy.ro/english/int_stud_week.html
https://www.armyacademy.ro/english/int_scientific_week.html
https://www.armyacademy.ro/english/survival.html
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This congress intends to gather not only the academia, but also members of the armed forces and 

representatives of the civil society. 

For more information please visit the Conference page: 

http://www.congressobatalhadelalys.ufp.edu.pt/contacts/home 

 

26th NISPAcee Annual Conference: Public Administration for Well-being and Growth 

Term: May 24 - 26, 2018 

Location: Iasi, Romania  

 

The "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi invites you to the 2018 NISPAcee Annual 

Conference in Iasi, jointly organised by NISPAcee. In addition to a broad variety of topics covered 

by our Working Groups, the main conference theme will focus on "Public Administration for Well-

being and Growth.” 

Registration deadlines:  

-Early On-line Registrations (obligatory for all Paper Presenters, Coordinators and Chairs): March 

31, 2018 

-Conference Payments (for Early Registrations) to be received in the NISPAcee Bank Account: 

April 10, 2018 

-Submission of Full Papers: April 10, 2018 

-Late On-line Registrations: April 1 - May 2, 2018 

 

For more information please visit the Conference page: 

http://www.nispa.org/conference2018.php?sid=1691&cid=26 

 

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 

http://www.congressobatalhadelalys.ufp.edu.pt/contacts/home
http://www.nispa.org/conference2018.php?sid=1691&cid=26
http://www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html


International Conference on Governance, Intelligence and Security 2018 

Contemporary Challenges and New Developments  

 

7 - 9 June 2018 | Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (Romania) 

The international system goes through profound changes in which decision-making alternates 

between global, regional and national levels, new political actors emerge and traditional 

conceptualizations of governance and security are challenged. 

This international conference focuses on the contemporary challenges and new developments in 

the fields of governance, intelligence and security. 

More details and the application form are available at http://dsiic.ro/gis 

 

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe - International Conference 

The conference will take place in Ljubljana, Slovenia, 25 - 27 September, 2018. 

 

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. 

Extended Abstract Submission Deadline: 14 March 2018 

All important information about the Conference is available at: 

https://www.fvv.um.si/conf2018/index.html  

 

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 

 
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 

http://dsiic.ro/gis
https://www.fvv.um.si/conf2018/index.html
http://www.gfca2018.org/gfca2018/1
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115


Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

Pályázat doktori képzésre a 2018/2019-es tanévre 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. 

Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb 

szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a 

hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos 

fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit 

utánpótlásához. 

A képzésekről részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától: 

Ludányi Brigitta 

ludanyi.brigitta@uni-nke.hu 

(+36-1) 432-9000/20739 

 

További információk elérhetők az egyetem weboldalán: https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-

iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019 

 

 „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. 

 

Pályázni 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet. 

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.  

 

mailto:ludanyi.brigitta@uni-nke.hu
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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 

 

További részletek a kutatóintézet honlapján: https://fiph.de/ 

  

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://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 
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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://www.ijite.com/ 

 

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 

- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 

Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-

alapitvanyok-palyazatai 

 

 

 

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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