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Köszöntő            

Kedves Egyetemi Polgárok! 

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda szerkesztésében útjára indított Nemzetközi Hírlevél célja, 

hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon a nemzetközi pályázati lehetőségek, 

ösztöndíjak, együttműködések, jó gyakorlatok és az egyetemünket érintő nemzetközi programok 

tekintetében. Elsősorban az NKE hallgatóinak, oktatóinak, de valamennyi munkavállalójának 

is szeretnénk folyamatos tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő információkkal, hogy ezáltal is 

segítsük Egyetemünk nemzetközi láthatóságát és Egyetemünk polgárainak nemzetközi 

lehetőségekbe történő bekapcsolódását.  
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Nemzetközi Hírek          

Pár héten belül újra elérhetőek az Erasmus+ mobilitási program őszi pályázatai!   

Minden Egyetemi Polgár figyelmébe ajánljuk! 

Külföldi tanulmányok, nemzetközi szakmai 

gyakorlat, oktatási lehetőség, munkatársi mobilitás – 

az Erasmus+ program mindenki számára tartogat 

lehetőségeket!  

A pályázattal, partnerekkel és az ügyintézéssel 

kapcsolatos információkért feltétlenül érdemes az 

alábbi linkre kattintani: https://www.uni-

nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol; az Egyetemen kijelölt  

Erasmus koordinátorok és a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda minden munkatársai bármilyen 

kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésre.  

Mit is nyújthat egy Erasmus+ mobilitás? 

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda új kisfilmjében volt Erasmus-os hallgatók és oktatók 

mesélnek arról, milyen élményekkel tértek haza az Erasmus program segítségével. 

Németországtól Kínáig, Finnországtól Kenyáig osztják meg élményeiket, tapasztalataikat a 

most nyáron elkészült NKE Erasmus+ kampányfilmünkben  

Minden Kedves Olvasónknak ajánljuk megtisztelő figyelmébe: 

https://www.youtube.com/watch?v=wJVBYtGglNs 

 

 

A cél az egyetem nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése 

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetköziesítése 

stratégiai célkitűzés, és jelentős erőfeszítések történtek 

annak érdekében, hogy az NKE nemzetközi megítélése, 

nemzetközi láthatósága minél jobb legyen” – mondta Dr. 

habil. Nyikos Györgyi. A fejlesztendő területekről, a 

nemzetközi akkreditációról, a nemzetközi mobilitásról, 

valamint az új, közgazdálkodás és közpolitika 

elnevezésű mesterképzésről is beszélt az NKE 

nemzetközi rektorhelyettese, az NKE ÁKK 

Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet 

intézetvezetője a  Bonum Publicumnak adott interjújában. 

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol
https://www.youtube.com/watch?v=wJVBYtGglNs


Tovább a teljes cikkre: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/01/a-cel-az-egyetem-nemzetkozi-

ismertsegenek-es-elismertsegenek-novelese 

 

 

Dél-afrikai rektori látogatás az NKE-n 

A dél-afrikai University of the Free State (UFS) 

rektori delegációja látogatott el a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemre 2018. augusztus 31-én. A 

delegációt Prof. Francis William Petersen, az UFS 

rektora vezette, és kíséretében Prof. Danie 

Vermeulen, a Természet- és Mezőgazdasági 

Tudományok Kar dékánja, valamint Andries 

Johannes Jordaan, az Afrikai Katasztrófavédelmi 

Kiképző és Oktatóközpont vezetője is elkísérte. 

AZ NKE részéről a vendégeket Dr. Nyikos Györgyi, nemzetközi rektorhelyettes, Dr. Peres 

Zsuzsanna, az Államtudományi és Közigazgatási Kar tudományos és nemzetközi 

dékánhelyettese, Dr. Restás Ágoston, a Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és 

Mentésirányítási Tanszékének vezetője, valamint Huszti Levente, a Nemzetközi Kapcsolatok 

Iroda vezetője fogadták. 

A megbeszélés részeként Dr. Nyikos Györgyi bemutatta az egyetem felépítését és működését, 

majd Prof. Francis William Petersen szintén ismertette a University of the Free State 

struktúráját és az ott oktatott szakokat. A UFS-re, amely a Dél-Afrikai Köztársaság Free State 

tartományában található, közel 40000 diák jár. A tartományon belül 3 különálló campus-on 

helyezkedik el, melyek közül egy főleg a távoktatási programok központja. 

Az UFS és az NKE közt – különösen a Katasztrófavédelmi Intézet munkájának köszönhetően 

– már régre visszanyúló gyümölcsöző munkakapcsolat alakult ki, így a feleknek a már 

meglévő kapcsolatok ápolásáról, és a lehetséges jövőbeni közös még szorosabb 

együttműködésről ejthettek szót. A tartalmas megbeszélés során lehetséges közös 

képzésekről, egy együttműködési megállapodásról és egyebek mellett hallgatói 

csereprogramokról is tárgyaltak. Prof. Francis William Petersen örömét fejezte ki abban, hogy 

a Ludovikán fogadták, és mint mondta: „Szeretném, ha a meglévő tapasztalatokra alapozva, 

a University of the Free State mintegy kapuként funkcionálna a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem afrikai kapcsolatépítésében”. 

 

 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/01/a-cel-az-egyetem-nemzetkozi-ismertsegenek-es-elismertsegenek-novelese
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/01/a-cel-az-egyetem-nemzetkozi-ismertsegenek-es-elismertsegenek-novelese


A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett a Stipendium Hungaricum program 

2014-es elindítása óta először fokozatot szerző PhD hallgató 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíj programban 

résztvevő összes magyar intézmény közül a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemet érte a megtiszteltetés, hogy a 

2014-óta a programban résztvevő hallgatók közül az első 

PhD fokozatott az intézmény falai közt szerezték meg. 

Paiman Ramazan Ahmad, aki az iraki kurd területről 

érkezett, a közigazgatás terén doktorált. Paiman Ramazan 

Ahmad 2017 novemberében védte meg disszertációját 

intézményi keretek közt, majd 2018. június 7-én nyilvános védésen is bizonyította tudását. 

Értekezésének – melyet angol nyelven írt – címe: "Good Governance in the “Oil Sector” and its 

Effect on Economic Development: a Case Study of the Kurdistan Region of Iraq”, témavezetője pedig 

Prof. Dr. Bordás Mária, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 

Karának egyetemi tanára, aki természetesen nagyon büszke is Ramazan kisasszony 

munkájára. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014 óta vesz részt a Stipendium Hungaricum programban. 

Az ösztöndíjprogram keretein belül érkező hallgatók száma évről-évre növekszik, és jelenleg 

35 nappali tagozatos hallgató tanul 6 különböző területen, melyek közül 3 doktori képzés. A 

következő tanévben újabb 20-25 hallgató érkezésére számít az Egyetem. 

 

Nemzetközi értékelés: „Az NKE előretekintő és törekvő, ambiciózus egyetem" 

Nemzetközileg is akkreditált intézmény lett a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem. Az NKE több mint egy éve vesz 

részt az Európai Egyetemek Szövetsége 

Intézményértékelési Programjában (EUA IEP), amelynek 

értékelő jelentését augusztusban vehette kézhez az egyetem 

rektora.  

A nemzetközi intézményértékelést egy négyfős, 

felsőoktatási szakemberekből álló szakértői csoport végezte, 

amelynek megállapításait és javaslatait az IEP honlapján is közzétett Értékelési Jelentés 

tartalmazza. Ez elismerését fejezi ki az NKE-nek azért a fejlődésért, amelyet fennállásának 

viszonylag rövid ideje alatt megvalósított. Különösen azt a folyamatot értékelték nagyra a 

szakértők, amellyel az egyetem, számos erősségük megtartása mellett sikeresen integrálta a 

jogelőd intézmények különböző kultúráit és gyakorlatait. A jelentés azt is megállapítja, hogy 

az egyetem úgy erősítette meg nemzeti profilját, hogy közben folyamatosan fejleszti a 

nemzetközi jelenlétét is. 



Az NKE sikeres nemzetközi értékelése azt is jelenti, hogy az intézmény 5 éven át használhatja 

az „Evaluated by IEP” logót. 

Tovább a teljes cikkre: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/30/nemzetkozi-ertekeles-az-nke-

eloretekinto-es-torekvo-ambiciozus-egyetem 

 

Magasrangú indonéz delegáció az NKE-n 

Az indonéz Nemzeti Rugalmassági Intézet (National 

Resilience Institute of Republic of Indonesia) 

továbbképzésének csoportja látogatott el augusztus 

elején a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A 

tradicionálisan jó indonéz-magyar kétoldalú 

kapcsolatok jegyében megszervezett találkozón az 

indonéz fegyveres erők és rendvédelmi szervek 

magas rangú tisztjei, valamint köztisztviselők is részt 

vettek. A delegációt Prof. Dr. Jana Tjahjana 

Anggadiredja vezette. Az NKE részéről a vendégeket Dr. habil Jobbágy Zoltán, a 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, 

valamint Dr. Rada Péter, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) tudományos és 

nemzetközi dékánhelyettese fogadta. Az előadását követően kialakult beszélgetésben a többi 

között az NKE nemzetközi kapcsolatrendszeréről és a különböző ösztöndíj lehetőségekről is 

szó volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a délkelet-ázsiai ország felsőoktatási 

intézményei között már korábban is gyümölcsöző együttműködések alakultak ki, és több 

hivatalos látogatás mellett együttműködési megállapodást is kötött az NKE az indonéz 

Universitas Ahmad Dahlan egyetemmel. 

Tovább a teljes cikkre: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/14/magasrangu-indonez-delegacio-az-

nke-n 

 

Tusványoson az NKE 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem első 

alkalommal települt ki a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborban. Az idén 29. 

alkalommal megrendezett eseményen az NKE 

képviselői több előadást is tartottak, illetve 

vettek részt kerekasztal-beszélgetésen. 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/14/magasrangu-indonez-delegacio-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/14/magasrangu-indonez-delegacio-az-nke-n


„A nemzetköziesítés fontos stratégiai célja egyetemünknek” - hangsúlyozta előadásában Dr. 

habil Nyikos Györgyi. Az NKE nemzetközi rektorhelyettese ismertette a jelenlévőkkel az 

egyetemen elérhető ösztöndíj lehetőségeket, így beszélt egyebek mellett az Erasmus mobilitási 

programról és a Stipendium Hungarikum ösztöndíjról is. A rektorhelyettes elmondta, az NKE 

számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, a külföldi intézményekkel való együttműködés 

pedig nemcsak a mobilitási programokban, hanem közös kutatásokban is megnyilvánulhat. 

Ezt a területet szeretnék erősíteni a jövőben, emellett az egyetemen elérhető idegennyelvű 

képzési paletta bővítése is a következő évek egyik fontos feladata lesz.  

Az egyetem vezetői és oktatói mellett az NKE labdarúgó csapata is részt vett a 29. 

Tusványoson, ahol a csapat IV. helyezést ért el a Kárpát-medencei ifjúsági focikupán.   

Tovább a teljes cikkre: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/30/tusvanyoson-az-nke 

 

Megjelent az ESN #ERASMUSUPGRADE című kiadványa! 

 

Kíváncsi vagy, milyen jövőt álmodott meg az #Erasmus 

programnak az Erasmus Generáció? 

Olvasd el az Erasmus Student Network #ErasmusUpgrade 

kiáltványát! Több mint kétéves konzultáció után április 27-én 

az Erasmus Student Network kiadta a #ErasmusUpgrade 

Manifesto-t, amely 13 ajánlást tartalmaz az Erasmus+ program 

utódjának javítására. Az ajánlás az Erasmus+ program 

koncepciójának és megvalósításának minden résztvevőjét 

célozza, különös tekintettel az európai intézményekre, a 

nemzeti hatóságokra, a felsőoktatási intézményekre és a 

program résztvevőire. 

Tovább a kiadványra: https://esn.org/news/esns-vision-future-erasmus 

Facebook: 

https://business.facebook.com/Erasmus.osztondij.hallgatoknak/posts/1895941900487833?__tn__=-R 

 

 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/30/tusvanyoson-az-nke
https://esn.org/news/esns-vision-future-erasmus
https://business.facebook.com/Erasmus.osztondij.hallgatoknak/posts/1895941900487833?__tn__=-R


Bemutatkoznak az Erasmus+ partneregyetemek     

 

  



  



  



  



Erasmus+ élménybeszámoló        

„Az Erasmus+ program olyan élményekkel és tapasztalatokkal gazdagított, 

melyeket szavakkal nehéz kifejezni. Minden külföldi egyetemnek, kultúrának 

és légkörnek megvan a maga sajátossága, előnye és hátránya, jellegzetessége. 

Számomra nem is lehetett volna jobb választás annál, mint hogy 5 hónapot 

töltöttem Finnországban, Lapföldön, az északi sarkkörön található Rovaniemi 

városában. A város területe annak 60 000 lakosához képest hatalmas, melyet 

főként erdő és tavak borítanak. 

Az első benyomás a kinti egyetemről, legfőképpen annak rendezett, tiszta, 

kreatív és nyugalmas légköre miatt nagyon pozitív volt, mely a továbbiakban 

is csak pozitívan változott. Az egyetemen, a könyvtárakban, a folyosón, az 

éttermekben a hallgatók szívesen tanulnak, dolgoznak és töltik idejüket 

hallgatótársaikkal, hiszen minden lehetőség adott és a megfelelő körülményeket 

biztosítják. Meglepően könnyű volt a könyvtárban a barátokkal tanulni, vagy 

az egyetem kiadványait olvasgatni. Minden részletre odafigyelnek, és olyan környezetet biztosítanak, 

mely a tanulást segíti elő. A tantárgyaknak széles választéka áll rendelkezésre, melyek egy része 

kifejezetten az Erasmus-os hallgatók számára ajánlott. 

A Finnországban eltöltött időszak alatt úgy érzem, rengeteg tudással és tapasztalattal gazdagodtam és 

a finn kultúra ismerete és megfigyelése ezt csak még inkább kiszélesítette. A finn társadalom alapvetően 

introvertált, az északi országokkal is ellentétben, más kommunikációs jellemzőkkel és szokásokkal 

rendelkeznek, annak ellenére, hogy a nyugati értékrend jellemző. A finn emberek kívülről valóban 

„hidegek”, azonban, a jégtömb hasonlatával élve, időt és türelmet igényelve kiderül, hogy barátságos, 

szeretetteljes, „melegszívű” és rendkívül érdekes emberek. A helyi hallgatókkal való érintkezés az ESN-

en, illetve a tutor rendszeren keresztül volt a legegyszerűbb, de sportkörök vagy tanórák is lehetőséget 

nyújtottak a finn diákok megismerésére.  

Az Erasmus kinyitotta a szememet a világra, melyben olyan dolgokat is felfedeztem, amikről eddig még 

gondolataim sem voltak. Tanultam más kultúrákról, különbségekről, az emberekről, a világot érintő 

kihívásokról és legfőképpen magamról. Soha nem múló emlék marad a pillanat, amikor megérkeztem 

Finnországba, az első igazán őszinte barátság megkötése, a közeli barátoktól vett búcsú, az északi fény 

alatt töltött éjszaka izgalmai, az éjfélkor is világító nap alatti séta vagy az, amikor rájöttem, hogy az 

életem egy része Finnországban „maradt”. Azonban, csodálatos érzés, hogy a könnyes búcsú és annak 

ellenére, hogy azon a napon valami véget ért, tudom, hogy egy új élet vette kezdetét számomra.” 

 

Meszner Dorottya 

University of Lapland 

Rovaniemi, Finnroszág 



Felhívások: Ösztöndíjak és pályázati lehetőségek     

A 2018/19-es tanév őszi szemesztere első Nagyköveti 

Fórumának vendége Őexc. Elisabeth Ellison-Kramer, Ausztria 

állandó és meghatalmazott nagykövete Magyarországra. A 

nagykövet asszony előadásának címe „Ausztria soros elnöksége 

az Európai Unió Tanácsában”. 

Időpont: 2018. szeptember 12., 18:00-20:00 

Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem 

Regisztárció: https://goo.gl/6QYmGF 

 

 

 

 

 

START+ Infónapok országszerte az ERASMUS+ programról és az Európai Szolidaritási 

Testületről 

A Tempus Közalapítvány infónapot tart országszerte 7 helyszínen az Erasmus+ program 

pályázati lehetőségeiről az ifjúsági területen, valamint az EU új önkéntes programjáról, az 

Európai Szolidaritási Testületről. 

Budapesten 2018. szeptember 6-án csütörtökön! 

Helyszín: Tempus Közalapítvány, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Jelentkezz: https://tka.hu/rendezveny/10273/start-infonap-budapest 

 

 

5 érv a külföldi szakmai gyakorlat mellett 

Szakmai gyakorlat külföldön? Erre is lehetőséget ad a Campus Mundi ösztöndíj! 

Foglalkoztat a külföldi szakmai gyakorlat gondolata, de még mindig nem tudtad eldönteni, 

hogy belevágj-e? Akkor nincs más hátra, mint hogy elolvasd rövid cikkünket arról, miért is 

érdemes feltétlenül kipróbálnod! 

1. Tapasztalt pályakezdőként lépsz ki a munkaerőpiacra 

2. A külföldi szakmai gyakorlattal többet nyersz 

3. Nemzetközi kapcsolati hálóra teszel szert 

4. Megmutatja, hogy nem félsz kilépni a komfortzónádból 

5. Tökéletes első lépés a saját brand kialakításához 

Bővebben a Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlatról: 

https://tka.hu/celcsoport/6804/szakmai-gyakorlat-osztondij 

 

https://goo.gl/6QYmGF
https://tka.hu/rendezveny/10273/start-infonap-budapest
https://tka.hu/celcsoport/6804/szakmai-gyakorlat-osztondij


 

Campus Mundi rövid tanulmányút 2018. őszi forduló 

2018. augusztus 27-től újra elérhetővé válik a Campus Mundi rövid tanulmányút pályázati 

felülete. A korábbi évekhez hasonlóan a hallgatók támogatást nyerhetnek el ahhoz, hogy 

kutatási vagy művészeti tevékenységet folytassanak külföldön, nemzetközi szakmai 

versenyen vagy intenzív szakmai kurzuson vegyenek részt, illetve nemzetközi tudományos 

konferencián tartsanak előadást vagy poszter-prezentációt. A világ szinte bármely országába 

lehetséges a kiutazás, kivéve a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeket. 

A pályázat beadásának határideje: 2018. október 10. (szerda), 23.00 óra 

Pályázat beadása itt: https://scholarship.hu/ 

További információ: https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-

tanulmanyuthoz 

 

Digitális készségfejlesztés és szakmai gyakorlat az Erasmus+ segítségével 

Az Európai Bizottság új kezdeményezése, a digitális készségek fejlesztésére irányuló szakmai 

gyakorlat lehetőséget biztosít a felsőoktatásban tanulók, valamint a frissen végzettek számára, 

hogy munkakörnyezetben, a szakmai gyakorlatuk során sajátíthassák el a legfontosabb 

digitális készségeket. Az ilyen típusú szakmai gyakorlati lehetőségekben a 2018 és 2020 közötti 

időszakban lehet részt venni. A gyakornokok célországtól függően 520-620 eurós havi 

ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni az egyetemeken, az Erasmus+ szakmai gyakorlati programmal 

megegyező feltételekkel lehet. A kezdeményezést az Európai Unió Horizon 2020 programja 

támogatja. 

További információ: erasmusintern.org 

            ec.europa.eu/eures/public/hu/opportunities 

 

Irány Közép-Európa! - CEEPUS FREEMOVER hallgatói és oktatói ösztöndíjak: 2018/2019 őszi 

félév 

Tanulmányi vagy oktatási célú mobilitási ösztöndíj pályázható az alábbi partnerországokba: 

Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Montenegró, Szerbia és Szlovákia.  

A Freemover pályázatokat július 1-től kezdve lehet feltölteni a www.ceepus.info központi 

pályázati felületen. A jelentkezés kizárólag online zajlik. A pályázat beadása és a megpályázott 

időszak kezdete között legalább másfél hónapnak kell lennie. 

Bővebb információ és jelentkezés: www.ceepus.info 

 

Study in Asia 

A Study in Asia szervezet lehetőséget biztosít free mover státuszban tanulni vagy szakmai 

gyakorlatot teljesíteni több ázsiai egyetemen, köztük Kínában, Tájföldön, Malajziában, 

Indonéziában, Dél-Koreában és Új-Zélandon. 

Amennyiben külföldi mobilitásotokat Ázsiában terveznétek, javasoljuk Campus Mundi 

ösztöndíj igénybevételét a kiadások fedezésére. 

Bővebb információ:  https://www.asiaexchange.org/  

https://scholarship.hu/
https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz
https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz
https://tka.hu/erasmusintern.org
https://tka.hu/ec.europa.eu/eures/public/hu/opportunities
http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.info/


 

 

Mexikói kormány ösztöndíj felhívása külföldi diákok számára 

A mexikói Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökség (AMEXCID) ösztöndíj 

lehetőséget hirdet meg azon külföldi diákoknak, akik szakirányú, mesterképzést végzett 

doktori fokozat, kutatói vagy alap- és mester szintű mobilitási programban szeretnének részt 

venni a 2019-es év folyamán. 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 28. 

További információ: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-

extranjeros-29785 

 

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2019-2020  

A pályázat beadásának határideje oktatóknak és kutatóknak: 2018. október 10.  

Bővebb információ: http://www.fulbright.hu/ 

 

 

  

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
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Nemzetközi konferenciák         

Leading Globally Engaged Universities – International Association of Universities  

National University of Political Studies and Public Administration, Bukarest, Románia – 

2018. október 14-19. 

Öt napos vezetői továbbképzési program felsőoktatási vezetők számára. 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 15. 

Bővebb információ: https://iau-aiu.net/IMG/pdf/lgeu_romania_brochure_light.pdf 

 

Water IDEAS 2018 International Conference on Efficient Management of Water Loss, Energy 

and Demand and on Smart Water Distribution Systems 

Bologna, Olaszország; 2018. október 17-19. 

Vízgazdálkodási konferencia 

Bővebb információ: water-ideas.com 

Email elérhetőség: info@water-ideas.com 

  

2nd International Conference on Dynamics of Social Sciences and Humanities Research  

Isztanbul, Törökország; 2018. október 19-20. 

Absztrakt leadási határidő: 2018. szeptember 25. 

Bővebb információ: http://gissf.com/upcoming-conferences/dsshr-2018/ 

Email elérhetőség: dsshr@gissf.com 

 

Air Missile Defence Technology 2018 

Prága, Csehország; 2018. október 23-24. 

2 napos konferencia a légvédelmi rendszerek fejlesztésének jövőjéről. 

Bővebb információ: http://www.airmissiledefence.com/coms 

Email elérhetőség: nboumediene@smi-online.co.uk 

 

2nd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and 

Agriculture – ITEMA 2018 

Graz, Ausztria; 2018. november 08. 

Kutatás leadási határidő: 2018. október 30 

Bővebb információ: http://www.itema-conference.com/ 

Email elérhetőség: nvrcelj@itema-conference.com 

International Conference on Security for Information Technology and Communications 

(SECITC) 

Bukarest, Románia; 2018. november 8-9. 

Európai konferencia az információs rendszerek és biztonság kapcsolatáról. 
Bővebb információ: https://infosec-conferences.com/events-in-2018/secitc/ 
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IPSA FALL 2018 SYMPOSIUM 

Washington DC, Egyesült Amerikai Államok; 2018. november 14-15. 

Rendvédelmi és katasztrófa védelmi konferencia a Nemzetközi Közbiztonsági Szövetség 

szervezésében. 
Bővebb információ: https://www.joinipsa.org/Fall-2018-Symposium 

 

Perspectives of Local Governments in CEE – Common Learning and Innovations 

Budapesti Kongresszusi Központ; 2018. november 15-16. 

Konferencia a helyi önkormányzatok hatékonyságnöveléséről és az innovációról. 
Bővebb információ: www.perspectiveslg.com 

 

13th European Quality Assurance Forum 

Bécs, Ausztria; 2018. november 15-17. 

Felsőoktatási minőségbiztosítási konferencia 
Előzetes regisztrációs határidő: 2018. október 1. 

Bővebb információ: https://www.eua.eu/events/14-13th-european-quality-assurance-forum.html 

 

 

International Conference on Research Methodology for Business Economics, Social Sciences 

and Entrepreneurial Studies 

Bali, Indonézia; 2018. november 27-28. 
Absztrakt leadási határidő: 2018. november 05. 

Bővebb információ: http://gissf.com/upcoming-conferences/rbese-2018/ 

Email elérhetőség: rbese@gissf.com 

 

Horizont 2020 Infokommunikációs Technológiák - ICT Event 2018 

A Horizont 2020 kétévente megrendezésre kerülő infokommunikációs technológiai (IKT) 

konferenciája 

Bécs, Ausztria (EU Osztrák Elnöksége); 2018. december. 4-6. 
Regisztráció megnyitása: 2018. május 16. 

Bővebb információ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-

connect-europe  

Forduljon bizalommal a Horizont 2020 ICT és FET programok nemzeti kapcsolattartójához: 

Németh Edina 

Email: edina.nemeth@ist.hu 

Tel.: 06-70-221-0387 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

1082 Budapest Ludovika tér 2. 

Web: www.uni-nke.hu 

Email cím: Hirlevel.NKI@uni-nke.hu 

Kérjük, észrevételeiket juttassák el a szerkesztő munkatársaknak:  

Anda Krisztina (Anda.Krisztina@uni-nke.hu) és Győri Zita (Gyori.Zita@uni-nke.hu) 
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