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3/2018. (III. 5.) számú rektori-kancellári együttes körlevél
a 2017. évi oktatói, kutatói és mesteroktatói teljesítményértékelési folyamat indulásáról és
ütemezéséről
Tisztelt Kollégák!
Szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a 2017. évi oktatói-kutatói teljesítményértékelésre szolgáló
Neptun-TÉR felület 2018. március 5-én (hétfőn) 12 órakor megnyílt, és elérhető a
https://neptun3r.oweb.uni-corvinus.hu/oktatoi/Login.aspx linken.
A rendszer 2018. március 13-án (kedden) 12 óráig lesz nyitva, eddig kell a kollégáknak az adatokat
ellenőrizniük, módosítaniuk és kiegészíteniük. Ebben az időszakban kell a tanszékvezetői,
intézetigazgatói egyeztetést is lefolytatni.
A rendszer zárását követően kerül sor a feltöltött adatok kari és központi ellenőrzésére, szükség esetén
javítására. Ennek ütemezését a karok belső határidői jelölik ki.
Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni, hogy a teljesítményértékelési tábla kitöltése minden oktatói,
kutatói munkakörben dolgozó számára kötelező függetlenül attól, hogy teljes vagy részmunkaidőben
dolgozik-e az egyetemen, illetve hogy nyilatkozatát a BCE-re adta-e le, vagy nem.
A teljesítményértékeléssel, illetve a Neptun-TÉR rendszer használatával kapcsolatos részletes útmutatók
érhetőek el a http://ter.uni-corvinus.hu oldalon. Ezek közül is felhívjuk a figyelmet a TÉR rendszert röviden
bemutató „A teljesítményértékelési rendszerről röviden” című összefoglalóra, valamint „A TÉR tábla
kitöltése a NEPTUN tanulmányi rendszerben” című kitöltési útmutatóra.
Mindezek mellett szeretnénk néhány praktikus tanácsot kiemelni:
1. A teljesítményértékelési rendszer a Neptun Tanulmányi rendszerbe belépve, a
„Teljesítményértékelés” menüpontra kattintva érhető el.
2. Az áttekintő táblázat a fejlécben lévő „Név” cellára kattintva könnyen átrendezhető és
áttekinthetővé tehető.
3. Az adatok egy része közvetlenül a Neptun rendszerből származik (pl. a tantermi órák,
szakdolgozat konzultációk és bírálatok, fogadóórák). Ezeken módosítani a tanszéki
adminisztrátorok tudnak, akik számára külön tájékoztató készült. Kérjük, keressék őket
bizalommal!
4. A Neptun rendszerben rögzíteni kell azt, ha egy kurzust az oktató kereset-kiegészítéssel tartott
meg. Ha a rendszer nem észleli, akkor az egy időben megtartott kurzusokat is jelölni kell.
Mindezek rögzítésében is a tanszéki adminisztrátorok tudnak segíteni.
5. A Neptun-TÉR rendszerbe az MTMT-be 2018. február 11-ig feltöltött publikációk és hivatkozások
szerepelnek. A betöltött publikációs adatok nem módosíthatóak, kivéve a szerző/szerkesztői
arányt, az affiliációk számát és a publikáció pénzügyi elszámolását. Noha ezeket is előtöltöttük,
szükség esetén módosíthatóak.
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6. A TÉR-ben még nem szereplő teljesítmények rögzítésére az „Oktató értékeléshez kapcsolódó
tevékenységek adminisztrálása” pontra, majd az „Új egyéb tevékenység” gombra kattintva van
mód.
7. A már felvitt tevékenységeket át kell nézni, és szükség esetén a hiányzó adatokat pótolni, a téves
adatokat pedig törölni kell! Ez különösen a szerkesztőbizottsági, tudományos bizottsági tagságok
esetén igaz, ahol a TÉR szabályzat igazoló URL-linkeket ír elő, ezek azonban csak részlegesen
voltak rögzítve az adatok forrásául szolgáló egyetemi önéletrajzi rendszerben.
8. Újonnan rögzített tevékenység esetén – mivel a 2017. évi teljesítmények számbavétele történik
– a kezdő és a záró időpontnak is 2017-re kell esnie (függetlenül attól, hogy az adott tevékenység
ténylegesen valamely megelőző évben kezdődött, illetve, ha még folyamatban van, azaz 2017.
év végével nem fejeződött be).
9. Új tételek rögzítését követően az „Újraszámolás” gombra kell kattintani, a rendszer ezt követően
automatikusan újra számítja a pontokat.
10. Ha konkrét tétellel kapcsolatban van kérdése, problémája, akkor adja meg a tétel kódját, hogy
könnyebben be lehessen azonosítani!
11. A „Nyomtatás” gombra kattintva lehet előállítani a különböző részletezettségű riportokat. Ezek
alakítása még folyamatban van.
Ha kérdése van, kérjük, keresse fel a http://ter.uni-corvinus.hu oldalt. Ha ott nem talál választ a kérdésére,
írja meg a ter@uni-corvinus.hu címre.
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