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1. A Kutatóműhely küldetése

Alapítók: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (tudományos- akadémiai kapacitás) és Central European Service for
Cross-Border Initiatives, CESCI (nemzetközi kapcsolatrendszer, gyakorlati tapasztalat)

Küldetés: Az NKE-CESCI határtannal (Cross-Border Studies) foglalkozó tudományos és szakmai műhelye
Jogalap: NKE 37/2021. sz. rektori utasítás

Az együttműködés 2 pillére: inter- és multidiszciplináris megközelítés

1.pillér: NKE

Akadémiai-tudományos hozzáadott érték

4 Kar

- Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
(állam- és jogtudomány, politikatudomány, 
közigazgatás-tudomány, nemzetközi viszonyok 
elmélete, társadalomelméleti-kisebbségi kérdések, 
diaszpóra-kutatások)

- Rendészettudományi Kar (rendészettudomány, 
határrendészet, migráció)

- Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
(biztonságpolitika, határbiztonság)

- Víztudományi Kar (fenntarthatóság, vízgazdálkodás 
határtani vonatkozásai)

2.pillér: CESCI

Gyakorlati tudás, nemzetközi kapcsolatrendszer

6 tevékenységi terület: 

• kutatás, 

• tervezés, 

• projektfejlesztés,

• intézményfejlesztés, 

• szakpolitikai támogatás (KKM), 

• tudásmegosztás



A CESCI bemutatása

2009: az egyesület alapítása a 

francia Mission Opérationnelle

Transfrontalière (MOT) 

mintájára

legfőbb célja a közép-európai 

határok elválasztó szerepének 

csökkentése, a határon átnyúló 

együttműködések ösztönzése

42 tag

2 „fiókszervezet”: 

• CESCI Balkans, CESCI 

Carpathia

A Strasbourgi Hármak Koalíciója

www.cesci-net.eu

http://www.cesci-net.eu/


2. A Kutatóműhely célkitűzései

Kiemelt cél: partnerségek építése (KRTK Határkutató Csoporttal)

Az együttműködés lehetséges területei:

Kutatás Publikáció Oktatás

Hazai és nemzetközi,
konzorciális pályázatok, 
projektek

Nemzetközi indexált 
folyóiratok (Scopus, WOS), 
publikációs lehetőségek

Kreatív tanulás 
módszertana

Nemzetközi és hazai
konferenciák, intézményi 
tagság (IIAS, EGPA, RSA)

Ludovika Kiadó, NKE 
folyóiratok

Doktori témavezetés



2.1. Pályázati lehetőségek, projektek

• Horizon Twinning „Peripatein 3.0” (nem nyertes)
• Partnerek

• Kelet-Finnországi Egyetem, Karélia Intézet (Joensuu)

• European Academy, EURAC (Bolzano)

• Lisbon University Institute (Lisszabon)

• Cél: Az új (widening) tagállamok kutatóintézeteinek erősítése hálózati tevékenységeken keresztül, a
kutatásirányítási és kutatási adminisztrációs kapacitásokra fókuszálva (a tudományos rés csökkentése).

• Elért pontszám: 10,5

• Folyamatban: Horizon-CL3-2022-DRS-01-01 on Enhanced citizen preparedness in the event of a 
disaster or crisis-related emergency, under the theme of Disaster-Resilient Society
• „Cross-border Coopaeration in emergency in Europe from a multi-level governance and planning perspective”

• Vezető partner: Faculty of Social Sciences, Nord University, Levanger, Norway 

• Egyéb pályázati és forrásszerzési lehetőségek feltérképezése, partnerségek építése

• Csatlakozás a Transfrontier Euro-Institute Network-höz
• tagjai, pl: a kehli Euro-Institut, a Viadrina Egyetem, a Strasbourgi Egyetem, a Maastrichti Egyetem, a Gironai

Egyetem



2.2. Publikációs együttműködések

• MRTT Vándorgyűlés 

• Közös szekció: Állam – határ – politika (KRTK Határkutató Csoporttal) 

• NKE Ludovika Kiadó 

• CESCI Évkönyv közös kiadásának lehetősége

• NKE folyóiratokban publikációs lehetőség (Pro Publico Bono MTA IX. osztály „A” besorolás, 
Európai Tükör, Acta Humana-Emberi Jogi Közlemények, AARMS -Academic and Applied Research 
in Military and Public Management Science, Magyar Rendészet, Biztonságpolitikai Szemle, 
Hadtudományi Szemle)

• Cross-Border Review periodika folyóirattá fejlesztése (CESCI) 

• Szerkesztő: James Wesley Scott

• útmutatásai alapján elkészült egy alkalmazott tudományi új folyóirat koncepció, amit a világ egyik 
legjelentősebb folyóiratkiadójánál szeretnénk megjelentetni.

• Minőségi publikációk partnerségi együttműködésben további nemzetközi folyóiratokban

• Nemzetközi indexált folyóiratokban közös publikációk (Scopus, WoS)



2.3. Oktatási együttműködés

• Kreatív tanulás módszerére épülő képzésfejlesztés
• Már működik az Edutus Egyetemen a „Határon átnyúló fejlesztési 

szakreferens” egyéves, szakirányú továbbképzés (CESCI). 
• ETC MOOC alapján, gyakorlati kurzusok fejlesztése
• Külső kutatók (kutatóintézeti) szakemberek bevonása

• Doktori képzésben témahirdetés (KDI, RDI, HDI) – külső szakértők, 
társtémavezetők bevonása

• Külföldi oktatók meghívása, nemzetközi kapcsolatépítés
• Nemzetközi hírű kutatók fogadása: Jaroslaw Jańczak, a Miczkiewicz

Egyetem professzora 2022 novemberben lesz a kutatóműhely vendége.

• Nemzetközi konferencia előkészítése 2023-ra (The future of 
borderless Europe)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

uni-nke.hu


