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BEVEZETŐ / INTRODUCTION 

 

 

 

 

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót az NKE Doktorandusz Önkormányzat 

Évkönyvének lapjain! 

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat célja 2012 szeptemberi megalakulása óta, hogy 

segítse az Egyetemi doktori képzésben résztvevő hallgatókat. Az Önkormányzat a 

klasszikus érdek-képviseleti feladatok ellátása mellett, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

szellemiségével összhangban a hivatásrendek közötti együttműködést, valamint a 

doktoranduszok tudományos életét és kapcsolatépítését segíti elő. Küldetésünk, hogy a 

PhD képzésben résztvevőket támogassuk az új tudományos eredmények megismerésében, 

alkalmazásában és továbbfejlesztésében, valamint új eredmények elérésében. 

Jelen rövid kötet a 2021 november óta eltelt időszakot, a 2021/2022. tanév tavaszi 

félévének rendezvényeit és sikereit mutatja be. A DÖK tavaly decemberben megújult 

tagjait tekintve, a szervezet vezetését Urbanovics Anna (KDI) látja el, Thomázy Gabriella 

alelnök (HDI) és Kovács Petra titkár (HDI) segítségével. Ahogy azt a későbbi fejezetben 

olvasni fogják, számos nagysikerű konferenciát és workshopot szerveztünk meg a 

doktorandusz közösség számára. Emellett elindult saját egyetemi honlapunk, frissültek 

közösségi média felületeink is az aktív és hatékony kommunikáció érdekében. Büszkék 

vagyunk arra, hogy mindhárom, a missziónkban megjelölt tevékenységi pillérben 

eredményeket értünk el, melyek a tudományszervezés, az érdekképviselet és a 

közösségépítés. Munkánk során együttműködünk az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal 

a tudományos utánpótlás építése érdekében. A DÖK a hivatásrendek közötti 

együttműködés fokozása érdekében szoros kapcsolatot épített ki az Egyetemtől független, 

de közvetlenül az Egyetemhez kötődő országos doktorandusz szervezetekkel (a 

Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályával, Közigazgatás-

tudományi Osztályával és Rendészettudományi Osztályával, valamint a Rendészeti 

Doktoranduszok Országos Egyesületével). 

Az évkönyvhöz jó olvasást kívánok! 

Urbanovics Anna  

elnök 
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Let me welcome the Dear Reader on the pages of the Yearbook of the UPS Doctorates’ 

Council! 

Since its establishment in September 2012, the University’s Doctorates’ Council (DOC) has 

been aiming to help students who are undertaking their doctoral studies. In addition to 

performing classical advocacy tasks, the DOC promotes inter-professional cooperation and 

helps doctoral students to improve their scientific life and networking, all in line with the 

spirit of the University of Public Service. Our mission is to support PhD participants in 

learning about, applying, further developing and also achieving new scientific results.  

This short volume covers the period since November 2021, by presenting the events and 

successes of the Spring semester of the academic year 2021/2022. Regarding the new 

members of DOC elected last December, the organization is led by Anna Urbanovics, with 

the help of vice president Gabriella Thomázy and secretary Petra Kovács. We have 

organized a number of highly successful conferences and workshops for the PhD student 

community. In addition, our own university website has been launched, and our social 

media interfaces have been updated for active and effective communication. We are proud 

to have achieved results in all three pillars of activity identified in our mission, which are 

science organization, advocacy, and community building. In the course of our work, we 

cooperate with the University’s Students’ Council in order to build the scientific supply. In 

order to enhance inter-professional cooperation, DOC has established close relations with 

national doctoral student organizations independent of the University, but directly affiliated 

to the University (Department of Military Science, Department of Public Administration and 

Law Enforcement) of the National Association of Doctoral Students and the National 

Department of Law Enforcement Doctoral Students. 

I hope you enjoy the yearbook!  

Anna Urbanovics  

president 
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America Celeste 

Guevara Parra 

international PhD 

representative 

DÖK TAGOK / TEAM OF DOC 
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tion representative 

dr. Kiss Rebeka 
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DOSZ TUDOMÁNYOS OSZTÁLYOK / DOSZ 

SCIENTIFIC DEPARTMENTS 

 

Hadtudományi Osztály 

A Doktoranduszok Országos Szövetségén (továbbiakban: DOSz) belül működő 

Hadtudományi Osztály (továbbiakban: HTO) számos tevékenysége szempontjából 

kiemelkedő előrehaladást mutatott megalakulása óta. Tagjaink gyarapodása mellett 

partnereink száma is növekedett, melynek köszönhetően több közös rendezvény is 

megrendezésre került.  

Az egyik legkiemelkedőbb ilyen rendezvény a Haza Szolgálatában konferencia, mely kiváló 

lehetőséget biztosít a magyarországi, valamint a Magyarországon doktori tanulmányaikat 

folytató külföldi hallgatók számára. A Konferenciát 2021. november 19-én, a hagyomány 

szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatával és az 

Egyetemen működő 2 másik tudományos osztállyal (Rendészettudományi- és 

Közigazgatás-tudományi Osztály) együtt szervezzük minden évben. 

A Hadtudomány és a XXI. század konferencia 2022. február 24-én került megrendezésre, 

amely szervezésében a HTO évről-évre szerepet vállal. Az Osztály az idei Tavaszi Szél 

Konferencia szervezésében is besegített. Az előadók között az Osztály tagjai idén is szép 

számmal vettek részt.  

Fontosnak tartjuk a partnerségi kapcsolatok kialakítását a HM illetve az MH kutatóhelyeivel. 

Célunk, hogy minél több doktorandusszal és egyenruhással megismertessük az osztályt, 

valamint bevonjuk őket a programjainkba. A fent említett tevékenységek me llett a 

kutatások támogatására, tudományos publikációk megjelentetésének elősegítése és a 

hallgatók érdekképviseletére a doktori iskoláinkban is nagy hangsúlyt kell fektetni. A 

2022/2023-as tanévben folytatjuk a többi osztállyal közösen a műhelykonferenciák, 

konferenciák szervezését.  

Tisztségviselőink: 

- elnök: Kovács Petra 
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Közigazgatás-tudományi Osztály 

A Közigazgatás-tudományi Osztály (DOSz KiTO) feladataként tűzte ki a közösségalkotást, 

a párbeszéd elősegítését, a szakmai és tudományos lehetőségek menedzselését és 

kommunikálását minden, a közigazgatástudománnyal foglalkozó kutató, doktorandusz 

számára. Az osztály három pillér mentén szervezi tevékenységét: szakmai programok, 

tudományos rendezvények és közösségi találkozók. A szakmai program keretében célul 

tűzte ki, hogy a DOSz KiTO tagjai előmenetelükhöz szükséges tudást sajátítsanak el 

tréningek formájában. A tudományos rendezvények jó alkalmat kínálnak előadások 

megtartására és publikálásra, melyek minden doktorandusz programjában kiemelt 

jelentőséggel bír. A közösségi pillér pedig az információcsere, kapcsolatépítés és tudás 

megosztás tényezőit célozza. 

A Közigazgatás-tudomány területén történelmi jelentőségű esztendőként tartják számon a 

2013-as évet, amikor a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata nyomán 

létrejött az ország első közigazgatás-tudományi doktori iskolája a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen. A doktorandusz közösség még ugyanebben az évben, 2013 júniusában 

megalapította az új diszciplínának megfelelő tudományos osztályt. A DOSz Közigazgatás-

tudományi Osztály küldetése, hogy a „közjóért” szellemiséget követve megteremtse 

hazánkban azt a fórumot, mely befogadja, átadja és közvetíti a közigazgatás elméleti, 

gyakorlati eredményeit, ezáltal az elvégzett kutatások és az alkotói munka ténylegesen 

hozzájáruljanak a magyar nemzeti közigazgatás fejlesztéséhez, megújításához. A tanév 

során kiemelt célunk a tagság támogatása egyéni céljaik elérésében akár itthon, akár 

nemzetközi színtéren, valamint a közösségépítés új dimenzióinak megteremtése az 

alábbiak szerint: 

- hasznos szakmai rendezvények, kutatói workshopok megszervezése; 

- közigazgatási eseményekkel, konferenciákkal kapcsolatos hírek megosztása, mely 

folyamatos tájékoztatást nyújt az aktualitásokról a tudomány iránt érdeklődőknek; 

- a nemzetközi és hazai partnerekkel való szakmai együttműködés során inspiráló 

alkotói környezetet biztosítani tagjaink számára; 

- megfelelő publikációs fórumok megtalálása és biztosítása. 

A 2021/2022. tanévben a korábbi évek hagyományaihoz híven sikerrel rendeztük meg a 

Critical Rethinking of Public Administration című angol nyelvű konferenciát, emellett aktív 

társszervezői voltunk a Haza Szolgálatában konferenciának és a Tavaszi Szél 

konferenciának. 

A 2022/2023. tanév I. félévében Európai Uniós Szakpolitikák címmel nemzetközi 

műhelykonferenciát rendezünk, Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben c. 

módszertani workshopot szervezünk és részt veszünk a Haza Szolgálatában koonferencia 

szervezésében. A tanév II. félévében újra megszervezzük a Critical Rethinking of Public 

Administration című konferenciát, valamint aktívan részt veszünk a DOSz országos 

konferenciáinak szervezésében. 

Tisztségviselőink:  

-elnök: dr. Kiss Rebeka 
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Rendészettudományi Osztály 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Rendészettudományi Osztálya (DOSz RTO) a 

2021/2022-es évben a tudományszervezés és a közösségépítés, a társadalmi 

felelősségvállalás, tehetséggondozás területén tűzött ki célokat.  

Az elmúlt évben az RTO részt vett a Haza Szolgálatában konferencia megszervezésében, 

valamint két online konferenciát szerveztünk. 2022. február 17-én A koronavírus-járvány 

hatása a tudományos kutatásokra címmel rendeztünk konferenciát, amely a világjárvány 

hatásainak visszatükröződését vizsgálta multidiszciplináris megközelítésben. 2022. április 

21-én megtartottunk a Rendészet-Tudomány-Aktualitások - A rendészettudomány a fiatal 

kutatók szemével című konferenciát. Mindkét konferenciánk szervezése során támogatott 

minket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, az NKE 

Rendészettudományi Doktori Iskola, valamint az NKE Doktorandusz Önkormányzat. 

Hangsúlyt fektettünk a partneri, szakmai kapcsolatok erősítésére. Sikeresen 

együttműködtünk eseményeinken a Belügyi Tudományos Tanáccsal, valamint Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatával és a DOSz KiTO-val és DOSz HTO-

val is. Mindezeken kívül a 2021-es Tavaszi Szél konferencia Rendészettudományi szekció 

szervezési feladatait is elláttuk.  

Lehetőségünk volt a Magyar Rendészet tudományos folyóirat szerkesztőségével idén is 

együttműködni, így második alkalommal került kiadásra a doktoranduszok kutatásait 

bemutató különszám. A Szerkesztőbizottság elnökével hagyományteremtő jelleggel a 

további években is szeretnénk a doktoranduszoknak dedikálni a folyóirat második 

lapszámát. Köszönettel tartozom valamennyi kollégámnak a befektetett munkájáért, 

akiknek az elhivatottsága nélkül nem tudtunk volna ilyen eredményes évet zárni.  

Tisztségviselőink: 

- elnök: Nagy Ivett 
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KONFERENCIÁK / CONFERENCES 

2021/2022. II. FÉLÉV / SEMESTER 

 

 

2022. március 3. / 3rd of March 2022.  

Dél-Amerika, Dél-Európa - Nemzetközi Konferencia / South America, South 

Europe International Conference  

 
„A védelem és a biztonság aspektusai Dél-Amerikában és Dél-Európában: határok, 

konfliktusok és nemzetközi együttműködés” / „spects of Defense and Security in South 

America and Southern Europe: borders, conflicts, and international cooperation” 

 
Nyelv: angol, magyar, spanyol 

Language: English, Hungarian, 

Spanish 

Főbb témakörök:  

Biztonsági tanulmányok, Regionális 

biztonság, Védelmi tanulmányok, 

Katonai műszaki tanulmányok, 

Nemzetközi tanulmányok 

Subtopics: Security studies, 

Regional security, Defense Studies, 

Military Engineering, International 

Studies 

Publikációk / Publications:  

▪ Absztrakt kötet / Book of 
Abstracts 

▪ Különszám / Special Issue: AARMS – Academic and Applied Research in Military and 

Public Management Science (Megjelenés: 2022 ősz / Expected publication date: 
Autumn -2022) 

Főszervező / Main Organizer: Thomázy Gabriella 

Szervezetek / Host Organizations: NKE Doktorandusz Önkormányzat & NKE 

Honvédtisztképző Karának Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszéke / Doctorates’ 

Council of the University of Public Service & Department of International Security Studies 

of the Faculty of Military Science and Officer Training of the University of Public Service 

 
Program 
 

  

Rodrigo Guajardo (KMDI) Machu Picchu 

Következő konferencia/Next conference: 

2023. március/March 2023. 

https://dok.uni-nke.hu/
mailto:dok@uni-nke.hu
https://www.facebook.com/nke.dok
https://www.instagram.com/nkedok/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/book-of-abstracts.pdf
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/book-of-abstracts.pdf
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/attachments/346/662/Final_Program_SouthAmericaSouthEuropeConference_2022.pdf


Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Doktorandusz Önkormányzat  
Doctorates’ Council of the University of Public Service  

Web: https://dok.uni-nke.hu/ Email: dok@uni-nke.hu Facebook: 

https://www.facebook.com/nke.dok Instagram: https://www.instagram.com/nkedok/  

 

2022. április 8. / 8th of April 2022.  

Critical Rethinking of Public Administration 

 

Nyelv: angol  

Language: English  

Főbb témakörök: Közigazgatás, közgazdaságtan, szociálpolitika és szociológia, politikai 

és nemzetközi tanulmányok 

Subtopics: Public Administration, Economics, Social Policies and Sociology, Political 

Studies, International Studies 

Publikációk / Publications:  

▪ Absztrakt kötet / Book of Abstracts 

▪ Publikálási lehetőség / Opportunity to publish: Pro Publico Bono – Public 

Administration 

Szervezők / Main Organizers: dr. Kiss Rebeka & Urbanovics Anna 

Szervezetek / Host Organizations: NKE Doktorandusz Önkormányzat & DOSZ 

Közigazgatás-tudományi Osztály / Doctorates’ Council of the University of Public Service 

& Doctorates' National Community Department of Public Administration  

 

Program 
Cikk az eseményről / Article about the event 

 

  

   

Következő konferencia/Next conference: 

2023. április/April 2023. 
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2022. április 21. / 21st of April 2022.  

Rendészet- Tudomány- Aktualitások a fiatal kutatók szemével 2022 Konferencia 

 

Nyelv: magyar  

Language: Hungarian  

Főbb témakörök: rendészettudomány, hadtudomány, közigazgatástudomány, 

pszichológia, kriminológia, neveléstudomány, jogtudomány 

Subtopics: Law Enforcement, Military Science, Public Administration, Psychology, 

Criminology, Educational Science, Jurisprudence 

Publikáció / Publications:  

▪ Konferenciakötet / Conference Proceedings 

Főszervező / Main Organizer: Baráth Noémi Emőke 

Szervezetek / Host Organizations: DOSZ Rendészettudományi Osztály & NKE 

Doktorandusz Önkormányzat / Doctorates’ Council of the University of Public Service & 

Doctorates' National Community Department of Law Enforcement  

 

Cikk az eseményről / Article about the event 
 

 

 

  

Következő konferencia/Next conference: 

2023. április/April 2023. 
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WORKSHOPOK /WORKSHOPS 

2021/2022. II. FÉLÉV / SEMESTER 

 

 

2022. március 18 / 18th of March 2022.  

Tudománymetria és publikációs stratégia / Science metrics and publication 

strategy  

Nyelv: magyar  

Language: Hungarian 

Előadó/ Lecturer: Dr. Péter Sasvári 

A tudománymetria workshop célja, hogy az a doktoranduszok számára hasznos 

ismereteket, elméleti és gyakorlati tudást nyújtson a tudományos előmenetelhez, a 

publikációs kötelezettségek teljesítéséhez rendelkezésre álló lehetőségek és eszközök 

áttekintésével. Az elméleti tudnivalók mellett, mint például a különböző folyóiratlisták és 

keresők használata, vagy épp a Hirsch-index jelentése, a résztvevők a gyakorlatban is 

kipróbálhatták a saját témájukban vezető szerzők, intézmények és lapok keresésének 

fogásait, vagy épp az egyes társszerzői hálózatok szerepébe is bepillantást nyerhettek. 

 

2021. április 29. és május 6. / 29th of April & 6th of May 2022.  

Tudományos írás és vitakészség fejlesztése / Academic Writing and Debating 

Skills I-II. 

Nyelv: angol  

Language: English  

Előadó/ Lecturer: Éva Jakusné dr. Harnos 

A tréning a felkészíti a hallgatókat a jól felépített és hatékony szóbeli és írásbeli 

tudományos kommunikációra.  

The training prepares the students for well-structured and efficient academic 

communication in speech and writing. 
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TUDOMÁNYOS UTÁNPÓTLÁS/SCIENTIFIC 

COMMUNITY BUILDING 

2021/2022. II. FÉLÉV / SEMESTER 

 

A Doktorandusz Önkormányzat fontos céljának tartja, hogy a már doktori képzésben 

résztvevő hallgatók mellett a graduális hallgatók figyelmét is felkeltse és motiválja őket a 

doktori képzésre való jelentkezésre, bemutatva a tudományos pálya előnyeit és az ebben 

rejlő lehetőségeket. Ennek fényében a Doktorandusz Önkormányzat a 2022-es tanév 

tavaszi félévében egy tudományos utánpótlást célzó, három alkalmas rendezvénysorozatot 

szervezett, amelynek célja az Egyetemen működő doktori képzés bemutatása és a felvételi 

folyamatra történő felkészítés volt. 

 

2022. február 16. / 16th of February 2022.  

Doktori Iskolák bemutatkozása 

Nyelv: magyar  

Language: Hungarian 

Kerekasztal beszélgetés 

Moderátor: Malustyik Brigitta 

 

2022. február 23. / 23rd of February 2022.  

Hogyan írjunk kutatási tervet? 

Nyelv: magyar  

Language: Hungarian 

Előadó/ Lecturer: Dr. habil. Berényi László 

A második alkalom középpontjában már a doktori felvételi folyamatra való felkészítés állt, 

ahol Dr. habil Berényi László tartott előadást a kutatási terv összeállításának fontosabb 

lépéseiről. Ennek keretében kitért a kutatási kérdés- és hipotézis-alkotás, a tudományos 

módszertan és a kutatási ütemterv kérdéskörére. Az előadó kiemelte a szakirodalmi 

ismeretek fontosságát, továbbá bemutatta a legfontosabb internetes háttéradatbázisokat. 

 

2022. február 28. / 28th of February 2022.  

Szóbeli felvételi felkészítő workshop 

Nyelv: magyar  

Language: Hungarian 

Előadó/ Lecturer: Dr. habil Berényi László 

A sorozat harmadik előadásában a szóbeli felvételi vizsga várható menetrendjéről, a 

várható kérdésekről és az ezekre való felkészülésről kaphattak az érdeklődők információt. 

Az előadó ismételten Dr. habil Berényi László volt, aki kifejtette, hogy a felvételizőknek a 

tárgyi tudás mellett saját fellépésüket és a magabiztosságukat, a saját kutatási tervük 

alapos ismeretét és a kutatott téma iránti őszinte elköteleződésüket szükséges 

bizonyítaniuk a szóbeli felvételin. Az előadást egy kötetlen beszélgetés követte, ahol a 

hallgatók a doktori iskolák jelenlegi hallatóinak tehették fel kérdéseiket. 
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DOC UPS INTERNATIONAL 

REPRESENTATIVES -EVENTS 

2021/2022. II. FÉLÉV / SEMESTER 

 

The addition of international doctoral student representatives to the DOC team is a new 

initiative agreed by the DOC Directive. It is expected that this initiative will facilitate 

processes aimed at integrating and supporting international students in university 

activities, especially those associated with research; it also seeks to provide spaces for 

entertainment, recreation and intercultural rapprochement. 

Therefore, the mission of the international doctoral student representatives is precisely to 

be the link between international students, the student community and the University, 

serving as a means of communication and dissemination of the activities organized by the 

University and the DOC in support of students.  

This support is mainly aimed at cooperation in the academic and professional field, helping 

international students in the development of their research work and integrating them 

personally and experientially to the university community in general as well as to the 

environment in which they live.  

This is materialized through different permanent and temporary activities organized by the 

DOC aimed at international students and including activities such as:  

• Welcome meeting and inductions to university life for new foreign students.  

• Meetings in which general information is provided on different university programs 

and services, as well as on the obligations that the student acquires upon joining 

the institution. 

• Complementary training courses and seminars aimed at helping students build the 

skills necessary for the development of their research work. 

• Information on tourist activities and various recreational and cultural activities.  

• Seminars of general knowledge and contact with Hungarian culture.  
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28th of October 2021.  

First UPS International PhD meeting 

 

 

October – November 2021.   

Workshop of Hungarian Culture and Language 

Language: English 

Workshop I. 7th of October, 2021. 

Workshop II. 23th of October, 2021. 

Workshop III. 6th of November, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23rd of October, 2021. 

Esztergom City Tour 
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29th of October, 2021.  

Scientometrics Training 

Language: English 

 

12th of November, 2021. 

Second UPS International PhD Forum 

 

November, 2021. 

Virtual Workshop on academic reading skills, sources and debate. 

Language: English 

Workshop I. 8th of November. 

Workshop II.12th of November. 

 

April – May 2022. 

Academic Writing and Debating skills Workshops 

Language: English 

Workshop I. 29th April 2022. 

Workshop II. 06th May 2022. 

 

2nd of April, 2022. 

Third UPS International PhD Forum 
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18th of May, 2022. 

PhD Forum and BarabasiLab- exhibition 
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DÖK MŰKÖDÉS / FUNCTIONING OF DOC 

 

 

 

 

A szervezet kommunikációja 

A Doktorandusz Önkormányzat számára kiemelten fontos volt az idei évben, hogy minél 

több hallgatóhoz eljussunk a különböző közösségi média felületeken.  

Idéntől egy megújult weboldalon találhatóak meg a DÖK-kel kapcsolatos legfontosabb 

információk, lehetőségek. Az oldalra látogatók megismerkedhetnek a DÖK tagjaival, 

megtalálhatják a legújabb felhívásokat, de akár a különböző Doktori Iskolák szabályzatai 

is elérhetőek ezen a felületen. 

A DÖK két Facebook oldalán (@nke.dok és @DoCNUPS) magyar és angol nyelven 

megtalálhatóak az aktuális rendezvények, konferenciák és publikációs lehetőségek is. 

Idén újra elérhetőek vagyunk az Instagramon is @nkedok néven, kövessetek minket!  
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NÉHÁNY ŐSZI RENDEZVÉNY / SOME 

AUTUMN EVENTS  

2022/2023. I. FÉLÉV / SEMESTER 

 

INFORMÁCIÓS NAP - FÓRUM / INFORMATION DAY - FORUM 

SZEPTEMBER / SEPTEMBER 

▪ Doktorandusz Információs Nap / Doctoral Information Day 

▪ Külföldi doktoranduszok fóruma / Forum for international students 

DECEMBER /DECEMBER 

• Külföldi doktoranduszok fóruma / Forum for international students 

 

KONFERENCIÁK / CONFERENCES 

OKTÓBER / OCTOBER 

▪ Hadtudomány, hadművészet műhelykonferencia / Military Science conference 

▪ Európai Unió szakpolitikák műhelykonferencia /European Union policies conference 

▪ A rendészettudomány múltja és jövője c. nemzetközi konferencia 

NOVEMBER/ NOVEMBER 

▪ Tudomány Kapujában poszterverseny és Kiállítás / Gateway to Science poster 

contest 

▪ A Haza Szolgálatában Konferencia / In the Service of the Nation conference 

 

WORKSHOPOK / WORKSHOPS 

SZEPTEMBER - DECEMBER /SEPTEMBER -DECEMBER  

▪ Academic reading and sources (in English) 

▪ Tudománymetria és publikációs stratégia tréning / Scientometrics and publication 

strategies training (in English) 

▪ Fordítástechnika workshop /Translation techniques workshop (in Hungarian) 

▪ Interjús technikák workshop /Interview techniques workshop (in Hungarian) 

▪ Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben workshop (in Hungarian) 

 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK / OTHER EVENTS 

• Csodakarácsony Projekt / Wonderful Christmas Project (charity) 
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