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a 2017. évi oktatói, kutatói és mesteroktatói teljesítményértékelési folyamatról

Tisztelt Kollégák!
A 2017. évre vonatkozó oktatói-kutatói teljesítményeket 2017. március 13-án (kedden) 12.00 óráig lehet
rögzíteni a Neptun-TÉR rendszerben. Ezt követően nem lesz lehetőség új tevékenységek rögzítésére
vagy a meglévőek oktatói módosítására. Ezért kérjük, hogy minden olyan tevékenységet rögzítsenek a
határidőig, amelyet fontosnak vélnek megjeleníteni.
A határidőt követően a felület mindenki számára elérhető marad, így folyamatosan figyelemmel lehet
majd kísérni a kari ellenőrző bizottságok által végrehajtott változtatásokat, és a riportok nyomtatására is
lesz lehetőség.
A ter@uni-corvinus.hu címre írt észrevételek feldolgozása folyamatosan zajlik. A megnövekedett
levélforgalomra tekintettel kérjük szíves türelmüket. Mindenki választ fog kapni a kérdéseire, és a március
13-a délig beérkező észrevételeket, hibákat a március 13-ai határidőt követően is folyamatosan javítani
fogjuk. A cél az, hogy a TÉR rendszerben mindenkinek a valódi teljesítménye jelenjen meg.
A végleges, a kari ellenőrző bizottságok által áttekintett, az oktató és munkahelyi vezetője által elfogadott
riportokat majd március végén kell nyomtatva és aláírva leadni a karok által meghatározott ütemterveknek
megfelelően. (A karok természetesen köztes riportok leadását is kérhetik.)
Néhány szélesebb körben felmerült kérdésre, tudnivalóra érdemes kitérni:
 A 2018. február 11. után az MTMT-ben rögzített hivatkozások és publikációk nem számolhatóak
el a 2017-es TÉR eljárásban. Elszámolhatóak lesznek ugyanakkor 2018-ban. Az MTMT
rendszerből kezdetben nem kaptunk meg minden hivatkozást, ennek pótlása csütörtök este
történt meg.
 Akiknél a komplex vizsgák nem jelentek meg a megfelelő soron, ott legkésőbb hétfőig az Oktatási
kompenzációs soron fogjuk a hiányzó pontokat jóváírni. Ez központilag fog megtörténni, oktatói
szinten nincs teendő.
 A követelmények nem jól jelennek meg azok esetében, akiknek a heti óraszáma év közben
változott. Köszönjük az észrevételt, a javítás már folyamatban van.
Kérjük, hogy a ter@uni-corvinus.hu címre írt kérdések előtt tájékozódjanak az oktatók számára készült
útmutatóból és látogassák meg a Gyakran Ismételt Kérdések oldalát is.
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Készítette:

Kováts Gergely, minőségfejlesztési főmunkatárs

2018. március 9.

Ellenőrizte:

Szántó Zoltán Oszkár, oktatási rektorhelyettes

2018. március 9.

Jóváhagyta:

Pavlik Lívia, kancellár

2018. március 9.

Lánczi András, rektor

2018. március 10.

Sárközi-Kerezsi Marica, adminisztratív igazgató

2018. március 10.
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