
PTE ÁOK 
Teljesítményértékelési Rendszer

Útmutató



TÉR
alkalmazása

A TÉR alkalmazásával a 
munkatársak napi munkája, 
munkakörükhöz kapcsolódó 

feladatainak minősítése valósul 
meg. 

A TÉR alkalmazása biztosítja a 
kar munkatársai számára a 

feladatok, célok 
eredményeinek rendszeres 

értékelését.

Hozzájárul a munkatársak 
motivációinak feltárásához, 

fejlődéséhez.

Hozzájárul a vezető és a 
munkatárs közötti kapcsolat 

fejlesztéséhez.

Az értékelések eredménye 
megalapozza a vezetői 

döntéseket, a szervezeti kultúra 
fejlesztését.

Az értékelések eredménye 
feltárja az egyéni fejlesztési 

lehetőségeket.

A TÉR méri az objektív 
adatokat, a 

magatartásformákat, a 
személyiségjellemzőket, a 

kompetenciákat.

A munkatársak karrier 
elképzeléseikkel kapcsolatos 

egyéni céljai 
összehangolhatóak a Kar 

szervezeti céljaival.



TÉR célja

Teljesítményjavulás 
(feedback)

Tervezés lehetősége

Megfigyelhetőség 
(teljesítménystandardok)

Mérhetőség

Kompetencia és a feladat 
összehangolása

Értékelő szempontjából Értékelt szempontjából

Egyéni tanácsadás és 
támogatás

A (vezetési) kompetenciák 
fejlődése, fejlesztése

Transzparens célkitűzés 

Személyes fejlődési 
lehetőség

Elérhetőség (reális célok 
meghatározása)



Éves 
teljesítmény-

értékelés, közös 
értékelés 

Fejlesztendő 
területek 

meghatározása

Egyéni célok 
kitűzése

(PDP)

Nyomon 
követés

Egyéni 
teljesítmény 

javulása TÉR 
folyamata



Technikai információk a TÉR-hez

Értékelt munkatársak:
- Az Általános Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói.
- A TÉR NEM terjed ki:

Emeritusokra, megbízással foglalkoztatottakra,
próbaidő alatt álló és tartós távolléten tartózkodó közalkalmazottakra.

- A munkatársak teljesítménye évente egyszer kerül értékelésre.

TÉR felülete:

- A TÉR rendszere a http://oktatoi-adatlap.aok.pte.hu web-címen érhető el, intraneten vagy VPN hozzáféréssel.
- Belépéshez EHA/Neptun kód és jelszó szükséges.
- Online adatbázis: 

nyomon követhető, visszakereshető,
időhatékony kitöltés: pontok automatikus összesítése, előre generált szöveges vezetői értékelés,
értékelőlap generálása, elektronikus archiválás lehetősége.



A teljesítményértékelés pillérei

Adatforrások:

 Neptun, MTMT, TDT adatai, Dékáni

Hivatal, Kari bizottságok, Önbevallás, HPI

Pontszámítás:

 A szempontokra adott pontszámok csak

az adott pilléren belül aránylanak

egymáshoz.

 Az egyes munkakörhöz tartozó dolgozó

munkatársak teljesítménye ugyanazon

munkakörben lévő munkatársakkal kerül

összehasonlításra, munkakörök szerint.

oktatás

kutatás

közéleti 
tevékenység

OMHV

pillérek



Az értékelés lépései

Alapadatok, Tudományos fokozat, 
Végzettségek (szakvizsga rögzítése) és 

Nyelvvizsgák ellenőrzése.

TÉR dokumentáció szükséges korrekcióinak 
elvégzése.

Önbevallást igénylő adatok megadása, soft
skillek pontozása.

Személyes fejlesztési terv megalkotása 
(PDP). Célok (SMART célok) kitűzése.

1. Önértékelés 2. Közös értékelés

Oktatók/kutatók, tanárok esetében: 
intézetigazgató értékelése, személyes 

beszélgetések, közös értékelés kialakítása.

Intézetigazgatók esetében: dékáni 
(dékánhelyettesnek delegálható) értékelése, 

személyes beszélgetések, közös értékelés 
kialakítása.

Teljesítményfejlesztési terv (PDP) 
átbeszélése, egyéni fejlesztési célok 

meghatározása.

Értékelőlap véglegesítése: két fél 
megjegyzéseinek és az értékelt következő 

évi vállalásainak (PDP) rögzítése. Értékelőlap 
nyomtatása.



Útmutató oktatói önértékeléshez 
a TÉR elektronikus felületén

Önértékelés előtt az OKTATÓI ADATLAP almenüpontjainak (Alapadatok, 
Tudományos fokozat, Végzettségek és Nyelvvizsgák) ellenőrzése 

szükséges, különös tekintettel a Nyelvvizsgákra.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS menüpont kiválasztásával érhetők el a bal 
oldali menüsávban a kategorizált értékelési szempontok. Egyesével 

kiválasztva tölthetők ki az önértékelés almenüpontjai. 

A fehér mezőkbe egyénileg tölthetőek be az adatok, míg a szürkék 
központi nyilvántartású adatforrásból származnak. Ez utóbbiak 

esetleges módosítása az oldal tetején található ÉSZREVÉTEL funkcióval 
jelezhető.

Adott – kitöltött - önértékelési kategóriát az oldal alján lévő Mentés és 
tovább gombbal kell elmenteni, így rögtön a következő kategóriára is 
léphet. A Mentés gombbal rögzíthetők a beírt adatok és a későbbiek 

során folytatható a kitöltés. 

Az összes önértékelési kategória kitöltése után a PONTSZÁMÍTÁS 
menüpontba belépve először az Újraszámolás, végül a Véglegesítés

gombokra kattintva a pontszámok frissíthetők és az önértékelés 
befejeződik.


