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Egyetemi hírek 
 
Karácsony a Ludovikán 
Karácsonyi ünnepi műsorral is megköszönte az egyetemi polgárok egész éves munkáját az NKE 
rektora. Patyi András beszédében azt kérte a jelenlévőktől, hogy becsületes törekvéssel, 
lelkiismeretesen és szeretettel segítsék felépíteni az egyetem szellemi építményét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/21/karacsony-a-ludovikan 
 
Pénzügyőr hallgatóink jótékonykodtak karácsonyra 
A szakasz hallgatói osztályfőnökük kezdeményezésére összegyűjtötték a már régen nem 
használt játékaikat, könyveiket, és december 20-án egy kis ünnepség keretében átadták a klinika 
beteg gyermekeinek. A kezdeményezéshez csatlakozott a Vám- és Pénzügyőri Tanszék minden 
dolgozója. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/21/penzugyor-hallgatoink-jotekonykodtak-
karacsonyra 
 
„Fő feladatunk a közszolgálati kommunikáció fejlesztése” 
Azon dolgozik, hogy egyetemünk a közszolgálati kommunikáció oktatásával és kutatásával 
hozzájárulhasson a közigazgatás-fejlesztési programok kiteljesítéséhez. Ezért a közszolgálati 
kommunikáció fejlesztését tartja az egyik legfontosabb feladatnak dr. Antal Zsolt. Az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar keretében működő Közszolgálati Média és Kommunikáció 
Tanulmányok Program vezetője szerint mindehhez az oktatásban és a továbbképzésekben 
szemléletváltásra van szükség. A szakemberrel az NKE-n megvalósuló szakirányú 
továbbképzések és kutatások apropóján beszélgettünk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/21/fo-feladatunk-a-kozszolgalati-kommunikacio-
fejlesztese 
 
Patyi András: szervezett kampány folyik az NKE és személyem ellen 
Patyi András szerint szervezett kampány indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és személye 
ellen. Az NKE rektora az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: az egyetem minden hivatalos 
vizsgálatnak örömmel áll elébe, mert „nincs takargatnivalónk, és így kiderül az igazság". 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/19/patyi-andras-szervezett-kampany-folyik-az-
nke-es-szemelyem-ellen 
 
Romániával zárult a 2017-es Ludovika Nagyköveti Fórum 
December 13-án zárult a 2017/2018-as tanév őszi félévének Ludovika Nagyköveti Fórum 
előadássorozata. A meghívott előadó Őex. Marius Gabriel Lazurca, Románia állandó és 
meghatalmazott budapesti nagykövete volt, aki “Szabadság, sokszínűség, megbékélés. Etnikai 
kisebbségi jogok Romániában” címmel tartott előadást a Ludovika Főépület Zrínyi termében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/21/romaniaval-zarult-a-2017-es-ludovika-
nagykoveti-forum 
 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet vezetői látogattak az NKE-re 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek vezetői közül kedden a büntetés-végrehajtási 
vezetőket fogadta a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/20/a-buntetes-vegrehajtasi-szervezet-vezetoi-
latogattak-az-nke-re 
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A Készenléti Rendőrség vezetői a Ludovika Campuson 
Az NKE Rendészettudományi Kar és a Készenléti Rendőrség között egyre szorosabb az 
együttműködés, ami a jövőben tovább bővülhet majd – hangzott el a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervezet vezetőinek látogatásán, a Ludovika Főépületben. A Készenléti Rendőrség 
munkatársai megismerkedhettek az egyetem és a kar történetével, valamint megtekinthették a 
Ludovika Campust is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/20/a-keszenleti-rendorseg-vezetoi-a-ludovika-
campuson 
 
Dualizmus és emancipáció 
150 évvel ezelőtt fogadták el az 1867. évi XVII. törvénycikket hazánkban, vagyis az izraeliták 
egyenjogúságáról szóló törvénycikket a polgári és politikai jogok tekintetében. A jubileum 
alkalmából rendezett konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol kutató jogtudósok 
mutatták be az emancipációhoz vezető utat, valamint ismertették a zsidó közösség helyzetét a 
kialakuló dualizmus korában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/19/dualizmus-es-emancipacio 
 
Új elnök az Egyetemi Habilitációs Bizottság élén 
Prof. Dr. Papp Teklát, az ÁKK intézetvezető egyetemi tanárát választotta meg új elnökévé az 
Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) legutóbbi ülésén. Prof. Dr. Horváth Attila személyében új 
tagja is van a testületnek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/19/uj-elnok-az-egyetemi-habilitacios-bizottsag-
elen 
 
A közigazgatási jogvédelem hazai múltja, hivatásrendi és aktuális dogmatikai kérdései 
„A közigazgatási jogvédelem hazai múltja, hivatásrendi és aktuális dogmatikai kérdései” címmel, 
két szekcióban tartott konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara 2017. december 15-én. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/19/a-kozigazgatasi-jogvedelem-hazai-multja-
hivatasrendi-es-aktualis-dogmatikai-kerdesei 
 
Nívódíjas az Orczy Úti Kollégium 
Építőipari nívódíjat kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy úti, 600 fős kollégiuma. Az 
elismerést a napokban vehették át az egyetem vezetői az Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetsége ünnepi évzáró közgyűlésén. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/18/nivodijas-az-orczy-uti-kollegium 
 
Műhelyvita a készülő Rendészettudományi szaklexikonról 
Terv szerint halad a Rendészettudományi lexikon szerkesztése, a szócikkek írói után most a 
szerkesztőké és a lektoroké a főszerep. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/18/muhelyvita-a-keszulo-rendeszettudomanyi-
szaklexikonrol 
 
A hét hallgatója 
Szakos Judit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 
másodéves hallgatója. Mesterdiplomáját az Államtudományi és Közigazgatási Karon szerezte, 
volt elnöke a Magyary Zoltán Szakkollégiumnak. Hobbija a főzés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=Zz36QEyDbN8 
 
Foci EB 2020: Budapest 
A 2020-as futball Európa-bajnokság formabontó újítással fog megvalósulni: nem az egyes 
európai országok rendezik önállóan az eseményt, hanem a nagyvárosokkal pályázhattak az EB 
meccseire. Így Budapest is ott lesz a 2020-as rendezvény szervezői között. Fővárosunk 
meccseinek biztonságtechnikai, valamint rendészeti kihívásaival kapcsolatban tartottak 
nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/15/foci-eb-2020-budapest 
 
XII. Polgárőr Akadémia 
Az Országos Polgárőr Szövetség és a Rendészettudományi Kar közötti együttműködés 
keretében immáron 12. alkalommal rendezték meg a polgárőr egyesületi vezetők ötnapos, 40 
órás továbbképzését. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/19/xii-polgaror-akademia 
 
Karácsonyi évzáró ünnepség a Rendészettudományi Karon 
December 19-én délután meghitt, bensőséges hangulatban zárták az évet a 
Rendészettudományi Kar (RTK) munkatársai a Speciális épületben. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/20/karacsonyi-evzaro-unnepseg-a-
rendeszettudomanyi-karon 
 
Adventi koncert és karácsonyi ünnepség a HHK-n 
Közös karácsonyozással és adventi koncerttel zárta a 2017-es évet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara. Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora 
ünnepi köszöntőjében az évvel kapcsolatban rávilágított, hogy számos kihívással kellett 
szembenéznie az egyetemnek és a karnak egyaránt: „Nehéz, de teljesítményekkel és 
eredményekkel teli év van mögöttünk.” 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/20/adventi-koncert-es-karacsonyi-unnepseg-a-
hhk-n 
 
Grúz delegáció a HHK-n 
Magas rangú grúz delegáció volt a HHK vendége 2017. december 12-én. A Nemzetvédelmi 
Akadémia háromfős delegációját Nino Jojua asszony megbízott rektorhelyettes vezette. A 
delegáció tagjai voltak még Nino Getsadze asszony a Nemzetközi Kapcsolatok Részleg vezetője, 
valamint Kakha Kavlashvili őrnagy a Nyelvi Kiképző Iskola vezetője. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/18/gruz-delegacio-a-hhk-n 
 
Vitéz nemes békei Koós Ottó 102 éves 
Különleges alkalom volt a 102 éves vitéz nemes békei Koós Ottó magyar királyi százados 
köszöntése. Dr. Pohl Árpád ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékánja, Sári Szabolcs ezredes, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj 
parancsnoka, Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára, a Ludovika könyv szerzője és Kótai Róbert százados 
tábori lelkész családi körben köszöntötték a Ludovikás bajtársunkat. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/18/vitez-nemes-bekei-koos-otto-102-eves 
 
Bolyai nap a HHK-n 
Bolyai János születésének 215. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi megemlékezést az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A rendezvényen - a kar jogelőd intézményeiben 
végzettek részvételével - a katonai főiskolák 50 évvel ezelőtti megalapításáról is szóltak. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/15/bolyai-nap-a-hhk-n 
 
Kihirdették az ITDK eredményeit a HHK-n 
A 29 indulóból 26 hallgató esetében javasolja a zsűri az OTDK-n való részvételt a HHK 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián mutatott teljesítményük alapján. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/15/kihirdettek-az-itdk-eredmenyeit-a-hhk-n 
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Egyetemi programok és konferenciák 

NKE Víztudományi Kar nyílt nap 
Időpont: 2018. január 13. 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-13 
 
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 
 
 

Egyéb szakmai programajánló 
 
Kulturális Örökség Európai Éve 2018 
A program a Kulturális örökséget elég tágan értelmezi, így a felsőoktatási intézmények is tudnak 
csatlakozni a „Kulturális Örökség 2018” programsorozathoz. 

A felsőoktatási intézményeknek az európai kulturális örökség megőrzésében levő szerepét a 
Kreatív Európa program specifikus pályázati kiírásain keresztül támogatott programokban van 
mód bemutatni, és várhatóan az Erasmus+, Europe for Citizens, H2020 és egyéb EU-s 
programoknak is lesznek a programhoz kapcsolódó elemei.   

A magyar felsőoktatást lefedő projektötlet esetén az MRK szívesen vállalja a projekt koordinálást, 
ennek megfelelően esetleges projektötleteiket kérjük, hogy 2018. január 8-áig küldjék meg az 
mrk@mrk.hu e-mail címre.  

További részletek: https://europa.eu/cultural-heritage/ 

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:  
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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  
 
„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 
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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 
 
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. 
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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 
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 2017-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://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/ 
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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 
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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