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Egyetemi hírek 
 
Új kar alakul az NKE-n 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) néven új kar alakul a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen, augusztus elsejétől - döntött július 10-i ülésén az NKE Szenátusa. Az új 
szervezeti egység az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK), valamint a Nemzetközi és 
Európai Tanulmányok Kar (NETK) egyesülése révén jön létre.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/11/uj-kar-alakul-az-nke-n 
 
Nyári egyetem a V4-ekről 
Harmadik alkalommal tartják meg a Visegrad Summer School elnevezésű nyári egyetemet a NKE 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán, elsősorban a V4 országokból érkező egyetemi 
hallgatók részére. A nyári egyetem célja, hogy a résztvevők számára lehetőséget nyújtson az 
európai integráció elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatására, regionális szemszögből. Az 
NKE Nemzetközi Iroda támogatásával megvalósuló rendezvényre egyetemekről, a diplomácia 
területéről, az EU-ból, közintézményekből, valamint kutatóközpontokból érkeznek előadók. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/11/nyari-egyetem-a-v4-ekrol 
 
Az NKE elkötelezett a minőség mellett 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem célja, hogy a régió elismert államtudományi és közszolgálati 
egyetemévé váljon, a világ vezető egyetemeivel szövetségben pedig aktív és elismert részese 
legyen a nemzetközi tudományos életnek. Ennek érdekében az intézmény, működésének minden 
elemében a magas minőség elérésére törekszik, minőségbiztosítási tevékenységét a hazai és 
nemzetközi gazdasági, tudományos és kulturális folyamatokat követve, de akár új irányokat is 
kijelölve fejleszti – olvasható az NKE minőségpolitikai nyilatkozatában, amelyet a minőségügyi 
szabályzat részeként szerdai ülésén fogadott el egyhangú szavazással az intézmény Szenátusa. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/10/az-nke-elkotelezett-a-minoseg-mellett 
 
A tanév hallgatói 2018-2019 
Az idei tanévben is számos olyan hallgatóval találkoztunk, akik a sikeres tanulmányaik mellett más 
területen is kiemelkedő eredményt nyújtottak és ezáltal érdemelték ki a Hét hallgatója címet. 
Az összeállítás megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=PkhV9MOy6aU 
 
Új testület gondozza a doktori és habilitációs ügyeket 
Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa. A 
Szenátus által megválasztott tagok megbízatása öt évre szól, kinevezésüket Koltay András rektor 
adta át a Ludovika Főépület Hunyadi termében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/09/uj-testulet-gondozza-a-doktori-es-
habilitacios-ugyeket 
 
Nyári egyetem a globális kisebbségi jogokról 
Hetedik alkalommal tartanak nyári egyetemet a globális kisebbségi jogokról Budapesten. Az idei 
rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Tom Lantos Intézettel és a Middlesex University 
of Londonnal együttműködve valósította meg. Az eseményre szerte a világból érkeztek kisebbségi 
problémák iránt érdeklődő kutatók, aktivisták és egyetemi hallgatók, hogy ebben az évben a munka 
világához, a fejlődéshez és a földtulajdonhoz kapcsolódó kisebbségi kérdésekkel foglalkozzanak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/09/nyari-egyetem-a-globalis-kisebbsegi-jogokrol 
 
Alkotmányfejlődés Latin-Amerikában és Kelet-Európában 
A latin-amerikai és a kelet-közép-európai államok alkotmányfejlődéséről és annak kihívásairól 
tartottak nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A rendezvényt az 
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Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete a Wroclawi Egyetem és az Unibrasil 
Egyetem alkotmányjogászaival együttműködve szervezte meg.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/09/alkotmanyfejlodes-latin-amerikaban-es-kelet-
europaban 
 
Tovább erősödött a kapcsolat az ORFK és az NKE között 
Együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem. A dokumentum részletesen szabályozza a Rendőrség és az Egyetem 
kötelezettségeit a rendőr tisztjelöltek képzésére vonatkozóan. A megállapodást Balogh János r. 
vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és Koltay András rektor írták alá. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/08/tovabb-erosodott-a-kapcsolat-az-orfk-es-az-
nke-kozott 
 
A hét hallgatója 
Csehes András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait az államtudományi szakon folytatja. Tagja az Ostrakon 
Szakkollégiumnak és a Diákjóléti Bizottságnak. Hobbija a vívás és a lovaglás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=Sf9HGoiSHfA 
 
Oklevelet és elismeréseket is kaptak a NETK végzősei 
„Európa eszméje a szilárd alapok mellett is folyamatosan formálódik, ezért az egyetemnek 
vitaképes, öntudatos, európai polgárokat és magyar hazafiakat kell képeznie”- fogalmazott Koltay 
András rektor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 116 
végzős hallgatóját ünneplő oklevélátadón. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/06/oklevelet-es-elismereseket-is-kaptak-a-netk-
vegzosei 
 
A HHK mesterszakos hallgatói is átvehették diplomájukat 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 63 hallgatója 
vehette át oklevelét a Szent László kápolnában tartott ünnepségen. A friss diplomások közül 33 
mesterszakos végzett kiváló minősítéssel. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/05/a-hhk-mesterszakos-hallgatoi-is-atvehettek-
diplomajukat 
 
Ügyészek sportolnak a Ludovikán 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa ad helyet két napon keresztül az ügyészi 
szervezet negyedik országos sporttalálkozójának. A versenyen többszáz ügyészségi dolgozó méri 
össze tudását a többi között labdarúgásban, röplabdában és asztaliteniszben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/05/ugyeszek-sportolnak-a-ludovikan 
 
Ismét dobogós helyezés a VIII. Országos Határrendészeti Járőrversenyen 
A Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszékének csapata dobogós helyezést ért el a 
határrendészeti szolgálati ág legrangosabb szakmai eseményén, az Országos Határrendészeti 
Járőrversenyen. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/05/ismet-dobogos-helyezes-a-viii-orszagos-
hatarrendeszeti-jarorversenyen 
 
A Shelter projekt rendezvénye 
A Shelter projekt magyar partnerei szervezésében került sor az EU-s pályázat első szakmaközi 
tanácskozására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/05/a-shelter-projekt-rendezvenye 
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Mérőtábor a Völgységi-patak mentén 
A Víztudományi Kar hallgatói részvételével, 2019. június 30. és július 6. között került 
megrendezésre az idei mérőgyakorlat, amelynek helyszíne a magyaregregyi Lászlóffy Woldemár 
hidrometriai mérőtelep volt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/09/merotabor-a-volgysegi-patak-menten 
 
A Katasztrófavédelmi Intézet oktatói a Felső-Ausztriai Tűzoltóiskola kurzusán 
A Felső-Ausztriai Tűzoltóiskola július 2-4 között tartotta az osztrák tűzoltó képzési rendszer 
veszélyes sugárzás mérési kurzusát Linzben. A képzés a Seibersdorf Laboratories bronz fokozatú 
sugárzásvédelmi tematikája alapján zajlott, amelyen öt stáció keretében speciális sugárzásmérő 
műszerek felépítésének, alkalmazásának, különböző sugárzások tulajdonságainak, a különböző 
dózis teljesítmények, a radioaktív szennyeződések, a sugárzások kimutatásának ismertetése 
történt. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/07/06/a-katasztrofavedelmi-intezet-oktatoi-a-felso-
ausztriai-tuzoltoiskola-kurzusan 
 

 
Szenátusi hírek 
 
2019. július 10-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Palik Mátyás 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai repülési dékánhelyettesi (vezetői) 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus döntött arról, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon a 
Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságában Ruszkovics Patrik hallgató tag 
megbízása megszűnik, és helyette – a Bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal 
megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Benkő Zoltán hallgatót bízza meg. 
 

3. napirendi pont: A Szenátus a kormányzás és vezetés mesterképzési szak szakindítási 
dokumentációjának elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása kapcsán az alábbiak 
szerint döntött: 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a kormányzás és vezetés 
mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a Fenntartó jóváhagyását 
követően – a szakindítási kérelmet a képzési és kimeneti követelmények módosításának 
jogszabályban való kihirdetését követően megküldje az Oktatási Hivatalnak. 
b) A Szenátus a kormányzás és vezetés mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Kis Norbert 
egyetemi tanárt bízta meg. 
 

4. napirendi pont: A Szenátus a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak 
szakindítási dokumentációjának elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása 
kapcsán az alábbiak szerint döntött:  
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a nemzetközi vízpolitika és 
vízdiplomácia mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a Fenntartó 
jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet megküldje az Oktatási Hivatalnak. 
b) A Szenátus a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szak szakfelelőseként 
Dr. Zlinszky János egyetemi docenst bízta meg. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak 
szakindítási dokumentációjának elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása 
kapcsán az alábbiak szerint döntött:  
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a mezőgazdasági vízgazdálkodási 
mérnöki mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a Fenntartó 
jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet megküldje az Oktatási Hivatalnak. 
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b) A Szenátus a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak szakfelelőseként 
Dr. Bíró Tibor egyetemi docenst bízta meg. 
 

6. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési 
Rend, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet 
Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. számú mellékletét képező Foglalkoztatási Szabályzat, 
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet 
Hallgatói Követelményrendszer 9. számú mellékletét képező Kollégiumi Szabályzat módosítását, 
továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat 
Szabályzatának hatályon kívül helyezését.  
A szabályzatmódosítás rendelkezései – a szabályzatmódosítás 2. számú mellékletének 72. §-a 
kivételével – 2019. augusztus 1-jén lépnek hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem 
Ideiglenes Szenátusa 9/2011. számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzat. A szabályzatmódosítás 2. számú mellékletének 72. §-a 2020. január 1-jén lép 
hatályba. 
Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar az Államtudományi és Közigazgatási Kar, 
valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar összeolvadásával, 2019. augusztus 1-jén 
jön létre, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar az Államtudományi és 
Közigazgatási Kar és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar jogutódja. 
 

7. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Gazdálkodási 
Szabályzatot. A Gazdálkodási Szabályzat 2019. augusztus 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 42/2011. számú határozatával elfogadott 
szabályzat.  
 

8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Hallgatói 
Térítési és Juttatási Szabályzatot. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2019. augusztus 
1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 119/2013. (VII. 10.) számú 
határozatával elfogadott szabályzat.  

 
9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a hallgatói 

rendezvények szervezésének rendjéről szóló szabályzatot. A szabályzat a Fenntartó általi 
jóváhagyását követő napon lép hatályba.  

 
10. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Minőségügyi 

Szabályzatot. A Minőségügyi Szabályzat 2019. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti a Szenátus 56/2015. (IV. 2.) számú határozatával elfogadott Minőségbiztosítási 
Szabályzat. 

 
11. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Etikai Kódexét. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 
94/2013. (VI. 26.) számú határozatával elfogadott Etikai Kódex.  

 
12. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az építőmérnöki 

alapképzési szak képzési programjának aktualizálásáról. 
 

13. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az államháztartási 
gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak módosított képzési és kimeneti 
követelményeinek, illetve képzési programjának elfogadásáról, továbbá felhatalmazta a rektort, 
hogy – a Fenntartó jóváhagyását követően – intézkedjen a szakirányú továbbképzési szak 
módosított képzési és kimeneti követelményeinek Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 

 
14. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a digitális 

térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak módosított képzési programjának elfogadásáról.  



 
15. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – jóváhagyta a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. A módosítás 
2019. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 
16. napirendi pont: A Szenátus Egyetem Díszpolgára címet adományozott Dr. Janza Frigyes ny. 

r. vezérőrnagy részére. 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Orczy Summer Chill: Liliomfi (Kertmozi) 
Időpont: 2019. július 11., 20:45 
Helyszín: Orczy-park 
 
ÁKK diplomaosztó ünnepség 
Időpont: 2019. július 12., 10:00 és 14:00 
Helyszín: Ludovika Aréna  
 
Orczy Summer Chill: Kiss Attila Band 
Időpont: 2019. július 12., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Elsa Valle - Winand Gábor acapella duo 
Időpont: 2019. július 13., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Tutta Forza zenekar 
Időpont: 2019. július 14., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Honvéd Tisztavatás 
Időpont: 2019. augusztus 20., 8:00 
Helyszín: Kossuth tér 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázati felhívás PhD doktori képzésre 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az 
egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint 
a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 
Az egyetemen zajló doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, 
amely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és 
a rendvédelem területein kutató szakembereknek ad lehetőséget a tudományos fokozat 
megszerzésére. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, 
törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetők az 
Országos Doktori Tanács honlapján (https://doktori.hu/). 
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 31. 
További információk és letölthető dokumentumok elérhetők az alábbi linken: 
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-
fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020 

 

https://doktori.hu/
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020


Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke pályázatot hirdet: 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, 
illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre; 

- az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak 
felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a 
megismerése és felhasználása érdekében – "A mesterséges intelligencia megoldások 
alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá 
tartozó szervezeteknél" címmel tanulmányok megírására. 

 
Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatokról:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/doktorandusz-palyazat 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
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 
Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/doktorandusz-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/doktorandusz-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-felhivas-tanulmany-irasara
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-felhivas-tanulmany-irasara
http://sic.pravo.upjs.sk/
http://iclr.upol.cz/
https://journals.muni.cz/cpvp/
https://journals.muni.cz/mujlt/index
http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae
http://eejtr.uwb.edu.pl/
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto


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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
 
 

http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/
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