
Segédlet – Mentori pályázat értékelő felület 

KUEP Program 5. 

 

 

A következőkben röviden – a belső felületről készített képekkel – ismertetésre kerül az 

informatikai rendszer, mely segíti az intézetéből jelentkezett mentorok pályázatának 

távolból való értékelését. 

A „Mentorkiválasztás módszertanát” a fiatalkutato.naik.hu oldalon a 

„Dokumentumok” között találja http://fiatalkutato.naik.hu/dokumentumok.html. 

Mentori pályázat értékelésének folyamata: 

 Kérjük lépjen be a fiatalkutato.naik.hu oldalon a „Bejelentkezés” 

menüponton keresztül saját vezetői fiókjába. Felhasználó neve a NAIK-os e-

mail címben található neve. Jelszava a már korábban megadott jelszó, 

amennyiben ezt nem ismeri, úgy használja az „Elfelejtett jelszavát?” funkciót. 

 
 Bejelentkezést követően a „Mentori jelentkezők” menüpontjában találja az 

intézetéből jelentkező kutatókat. A táblázatban található nagyítóra kattintva 

válik láthatóvá az egyes kutatók – teljes – pályázati anyaga. 



 

 A mentori jelentkezést vezetői ismeretei, illetve a leadott pályázati anyag alapján 

– kiemelten a meghirdetendő témák tekintetében – kell értékelnie. Az értékelési 

szempont az, hogy az milyen mértékben támogatja az Intézete illetve a NAIK 

stratégiáját az adott mentor és az általa meghirdetendő téma. Minden mentor 

maximum 15 pontot kaphat vezetőjétől. 

 

Pontozáshoz útmutató 

1 pont – nem, illetve alig támogatja az intézeti stratégiát; 

7 pont – a jelenlegi munkafolyamatba illeszkedik a mentor és az általa 

meghirdetett téma; 

10 pont – előre mutató mind a mentor, mind pedig a kutatási téma az intézet 

szára; 

13 pont – hosszú távon támogatja az intézeti és NAIK stratégiát a mentor és a 

kutatási téma; 

15 pont – hosszú távon – meghatározó lehet az intézet és a NAIK kutatási 

stratégiájának fejlesztésében. 

 

 Az Esettanulmány és a mentor által adott válaszok megjelenítéséhez kattintson 

az ≪ Esettanulmány megjelenése ≫ linkre. 

 

 A pontszám megadását követően, kérjük röviden indokolja döntését. 



 A pontszám és az indoklás megadását követően kérjük nyilatkozzon, hogy 

javasolja-e az adott mentorjelöltet a Program 5-be. Természetesen intézetéből 

bármennyi mentort javasolhat mentori feladat ellátására. 

 

 

 

 A megadott információk és nyilatkozatot követően kérjük az „Adatok 

mentése” gombra nyomva véglegesítse válaszát legkésőbb 2017. szeptember 

5. (kedd) 23.59-ig. 

 A kiválasztásra került mentorokat, a pozitív mentor listát várhatóan 2017. 

szeptember 7-én a fiatalkutato.naik.hu oldalon tesszük közzé az esti 

órákban. A mentorok listája ABC sorrendben kerülnek megjelenítésre. 

 

Köszönjük munkáját! 

 




