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a 2017. évi oktatói, kutatói és mestertanári teljesítményértékelésről
Neptun-TÉR PILOT projekt

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sor kerül az oktatók, kutatók és mestertanárok teljesítményének
értékelésére, amelynek során a 2017. év eredményei, tevékenységei mutathatóak majd be.
Egyetemünkön 2017 tavaszától folyik a teljesítményértékelési rendszer informatikai támogatásának
fejlesztése, amely az alábbi célok elérését támogatja:




az oktatók egyszerűbben és gyorsabban tudják elkészíteni a beszámolóikat az értékelt
időszakról,
a lehető legnagyobb mértékben használjuk fel a különböző adatbázisokban és más forrásokban
elérhető információkat, és
egyszerűsödjön a beszámolók ellenőrzése.

A fejlesztések eredményeképpen az idei teljesítményértékelés folyamata két ponton jelentősen
különbözni fog a korábbi évek gyakorlatától.
Egyrészt az elmúlt hónapokban folyamatosan zajlott a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben
(továbbiakban: Neptun) a teljesítményértékelésre alkalmas felület, menüpontok és algoritmusok
kialakítása (Neptun-TÉR).
A fejlesztés során nagyon sok információ keletkezett a Neptun intézményi használatának módjáról,
amely a rendszerben nyilvántartott oktatási és vizsgáztatási adatok tekintetében mutatja, hogy több
területen nem egységes a szervezeten belüli felhasználói gyakorlat. A fejlesztés időszakában az Önök
közreműködésével sok lépést tettünk az egységesítés irányába, de a még fennálló eltéréseket a
jövőben tovább kell csökkenteni annak érdekében, hogy minél standardizáltabb lehessen a Neptunban
nyilvántartott oktatási és vizsgáztatási teljesítmények TÉR-be való beemelése. Mindezzel együtt
összességében úgy ítéljük meg, hogy a 2017. évi teljesítményértékelés során azon elemek rögzítése és
bemutatása, amely a Neptunon alapul, megtörténhet a Neptun-TÉR fejlesztett informatikai megoldás
támogatásával.
Az informatikai fejlesztés lehetőséget ad arra is, hogy a Neptunban rendelkezésre álló adatok mellett
számos más forrásból (így az MTMT-ből, a TDK rendszerből, az önéletrajzi rendszerből stb.) beemeljük
a rendszerbe a figyelembe veendő teljesítményeket. Mindezeket előzetesen rögzítjük a Neptun-TÉR
rendszerbe, így a teljesítményértékelés kezdetén mindenki olyan táblát kap kézhez, amely jelentős
részben tartalmazza a 2017. évi – az említett adatforrások alapján összegyűjtött – teljesítményeket. Az
értékelés során az oktatói/kutatói feladat a már felvitt tételek ellenőrzése (szükség esetén módosítása,
törlése), valamint a hiányzó tételek rögzítése lesz.
A Neptun-TÉR rendszert szűkebb oktatói körben előzetesen már teszteltük annak érdekében, hogy a
tipikus hibákra fény derüljön. (Ezúton is szeretnénk megköszönni a tesztelő kollégáknak az
együttműködést!)
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Mindezek ellenére a teljes oktatói körben zajló kitöltés során még felmerülhetnek olyan szervezeti
gyakorlatok, amelyeket eddig nem tártunk fel, és ennek megfelelően a rendszer nem kezeli
automatikusan, vagy olyan esetleges hibák, amelyek eddig rejtve maradtak. Szeretnénk hangsúlyozni,
hogy a teljesítményértékelés időszaka alatt mindent megteszünk a felmerülő problémák kezelése
érdekében, és mindenki számára módot találunk arra, hogy a valós teljesítményét tudja megjeleníteni.
Ez a legfontosabb közös célunk, és egyben ebben kérjük az Önök támogatását is azzal, hogy minden
felmerülő észrevételüket a megfelelő – alább jelzett – csatornákon eljuttatják a támogató kollégák
számára.
A Neptun-TÉR rendszer további fejlesztését tervezzük annak érdekében, hogy felhasználóbarátabb, és
informatívabb legyen a jövőben, de elsőként a funkcionalitásokra helyeztük a hangsúlyt.
Bízunk azonban abban, hogy a kialakított megoldások és az előzetes adatgyűjtésből fakadó kényelem
ellensúlyozza az esetleges hiányosságokat.
Szeretnénk ugyanakkor minden érintett kollégánk megértését, türelmét és támogatását kérni a kitöltés
alatt, a konstruktív javaslatokat pedig örömmel fogadjuk.
A teljesítményértékelés folyamatával kapcsolatban szeretnénk néhány praktikus tudnivalót is
megosztani a kedves kollégákkal.
A Neptun-TÉR rendszer a jövő hét második felében, február 28-át követően fog megnyílni. A nyitás
pontos időpontjáról újabb értesítést fogunk küldeni, amely tartalmazni fogja a teljesítményértékelés
pontos ütemezését és menetrendjét.
A teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos információk, valamint a kitöltési útmutatók és
tájékoztatók a http://ter.uni-corvinus.hu oldalon érhetőek majd el folyamatosan. A legfontosabb
információkról körlevélben is értesíteni fogunk mindenkit. A felmerült kérdéseket a ter@uni-corvinus.hu
e-mail címen várjuk.
2018. február 26-án (hétfőn) 09:30 és 11:00 óra között tájékoztatást tartunk a tanszéki/intézeti
adminisztrátor kollégák részére, melynek helyszíne: Főépület 330. terem.
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