
Útmutató a KPIOR bírálói felületének 

használatához 

 

 

I. REGISZTRÁCIÓ 

A korábban már regisztrált bírálóinknak nem kell újból feliratkozniuk, csupán a regisztráláskor 

választott felhasználónevükkel és jelszavukkal be kell jelentkezniük a rendszerbe. 

 

Ez esetben pályázat elbírálásához ugrás az 5. oldalra, a kutatási jelentések véleményezéséhez 

pedig a 10. oldalra. 

 

Amennyiben elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, ezt jelezze a 

kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címre. 

 

Aki még nem regisztrált, annak a következő lépéseket kell követnie: 

 

– Megnyitja a kpi.sapientia.ro címet (innen vagy bemásolva a címet a böngésző címsorába). 

– Ha megjelenik az oldal, rákattint a bal oldali menüsávban elhelyezkedő Regisztráció 

gombra. 
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– A regisztráció gomb kiválasztása után megjelenő oldalon először kiválasztja a Minősége 

a rendszerben adatmezőnél a Bíráló opciót. 

 

– Az oldal kötelező adatmezőit maradéktalanul kitölti. 

– Megnyomja az oldal alján lévő Mentés gombot. 

– Ez után megjelenik egy új oldal, a „Sikeres regisztráció! Kérjük, igazoljon vissza” 

üzenettel. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a regisztrálást figyelembe vette, és elküldött 

Önnek az adatkitöltésnél megadott e-mail címére egy aktivációs linket. 



 

 

 

– Ön bejelentkezik e-mail postafiókjába, s az oda elküldött linkre rákattint, vagy bemásolja 

azt böngészője címsorába, majd pedig Entert nyom. 



 

– Ezt követően újra betöltődik az online rendszer oldala, középen a „Sikeres 

visszaigazolás!” üzenettel. Ettől a pillanattól kezdve bármikor bejelentkezhet erre az 

oldalra felhasználónevével és jelszavával. 

 

II. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 

A bírálóként való regisztrálást követően a Személyes adatok menüpont alatt kitöltendők az 

Utaláshoz szükséges adatok – ezen belül is nagyon fontos a PayPal e-mail cím megadása, 

tekintve, hogy a tiszteletdíjak utalása ezen keresztül történik majd.  

 

Kérjük, ne feledje itt is megnyomni a Mentés gombot az oldal alján! 



 

 
 

Ez után a Bírálói felületem alatt szintén kitöltendők a Bíráló adatai menüpont mezői, majd 

pedig a Mentés gombbal elmentjük az oldalt. 

 

 

  



 

III. A BÍRÁLAT ELVÉGZÉSE 

A következőkben, attól függően, hogy kutatási pályázat vagy jelentéscsomag bírálatát szeretné 

elvégezni, az alábbi lépések szerint kell eljárnia: 

 

III.1 Pályázati csomag értékelése 

 

– A Bírálói felületem menüpontban kiválasztja a Pályázatok bírálatra almenüt, ahol 

megjelenik egy lista azokkal a pályázatokkal, melyeknek bírálatát mindezidáig 

elvállalta – amennyiben már előzőleg is szakértőként részt vett pályázataink 

véleményezésében. 

– Amennyiben Ön felkérő levelünkre válaszolt és elfogadta a szakértői véleményezés 

elkészítését, úgy a felkérés tárgyát képező pályázatot az Ön adatlapjához rendeljük 

és így az szintén meg fog jelenni az említett listában. 

– A középen megjelenő táblázatból megtekintésre kiválaszthatja (és tetszés szerint le 

is töltheti) az aktuális kutatási időszaknak megfelelő pályázati csomagot, ha 

rákattint egyenként a „Pályázati űrlap megtekintése”, ill. „A kutatás részletes 

bemutatása” szövegekre. 

– Ezt követően az illető pályázatnak megfelelő Értékelés gombra kattintva 

megkezdheti az kutatási anyag szakvéleményezését. 

 

 

– Az így megjelenített értékelési űrlapon az ott jelzett sorrendet betartva [Tagok 

értékelése → 2. Munkaterv értékelése → 3. Javaslat → 4. Értékelés elküldése] 

történik az elbírálás. Mindegyik értékelési szakasz alján a Mentés gombbal lehet 

eltárolni a kitöltött adatmezőket. 

 

A rendszer engedélyezi a részleges mentéseket is (azaz később, egy másik időpontban is 

folytathatja), azonban az értékelés elküldéséhez szükséges a megjelölt sorrendet betartani: 

 

1. Tagok értékelése → 

 

– A megjelenő adatmezőket kitölti, majd megnyomja a Mentés gombot. 



 

– Az értékelés következő szakaszához megnyomja a „Tovább>> Munkaterv 

értékelése” gombot. 

 

Figyelem! A kutatócsoport diáktagjai mellett nem találhatók adatmezők – esetükben kiértékelés 

nem szükséges. 

 

 

2. Munkaterv értékelése → 

– A megjelenő adatmezőket kitölti. 

– Az értékelési adatmezők jobb oldalán lévő pontszám-listákból kiválasztja a 

megítélése szerinti pontértékeket, majd megnyomja a Mentés gombot. 

 

Figyelem! Az első két  mező esetében az értékelés legalább 600 leütést kell tartalmazzon – a 

leütések számát valós időben mutatja a pontszámlista alá elhelyezett számláló. Az értékelés 

következő szakaszához megnyomja a „Tovább>> Javaslat” gombot. [Ugyanakkor a „Vissza << 

Tagok értékelése” gombbal visszaléphet és módosíthat az előző adatlapon is]. 



 

 
 

 

3. Javaslat → 

– A megjelenő adatmezőt kitölti, figyelembe véve itt is a karakterszámot, majd pedig a 

két legördülő listából kiválasztja javaslattételének megfelelő válaszait. 

– Az értékelés záró szakaszához megnyomja a „Tovább>> Értékelés elküldése” gombot.  

[Ugyanakkor, a „Vissza << Munkaterv értékelése” gombbal visszaléphet és módosíthat 

az előző adatlapon is]. 



 

4. Értékelés elküldése: 

– Itt megtekintheti az eddig felvezetett teljes szakértői véleményezését, ha rákattint a 

„Nyomtatási kép frissítése”, majd pedig a „Nyomtatási kép megjelenítése” gombokra 

– ha még nincs nyomtatási kép létrehozva, akkor előbb a „Nyomtatási kép létrehozása” 

gombot aktiválja. 

– Amennyiben minden szempontból rendben találja az értékelést, úgy az „Értékelés 

elküldése” gombra kattintva beküldi az eltárolt adatlapot a rendszerbe. 

– Figyelem! A beküldést követően nincs lehetőség az értékelés további módosítására. 

– Ha módosítani szeretne még bármelyik értékelési szakaszon, úgy a „Vissza <<Javaslat” 

gombbal visszaléphet és megteheti a szükséges változtatásokat. 

 

 



III. 2 Jelentési csomag értékelése 

 

– A Bírálói felületem menüpontban kiválasztja a Jelentések bírálatra almenüt, ahol 

megjelenik egy lista azokkal a kutatási jelentéscsomagokkal, melyeknek bírálatát 

mindezidáig elvállalta – amennyiben már előzőleg is részt vett szakértői 

programunkban. 

– Amennyiben Ön felkérő levelünkre válaszolt és elfogadta a szakértői véleményezés 

elkészítését, úgy a felkérés tárgyát képező jelentéscsomagot az Ön adatlapjához 

rendeljük és így az szintén meg fog jelenni az említett listában. 

– A középen megjelenő táblázatból megjelenítheti (és tetszés szerint le is töltheti) az 

aktuális kutatási időszaknak megfelelő és a bírálás tárgyát képező jelentéscsomagot, ha 

rákattint egyenként a „Kutatási jelentés”, ill. a „Kutatási beszámoló” szövegekre, 

valamint az Egyéb elnevezésű fájlokban a kutatócsoport beküldött mellékleteit is 

(megjelent cikkek; táblázatok, illusztrációk stb.) hasonlóképp megtekintheti. 

– Továbbá, ugyanitt letölthető az illető kutatócsoport eredeti pályázati anyaga is a 

„Pályázati űrlap megtekintése” és „A kutatás részletes bemutatása” fájlnevek alatt. 

– Ezt követően, a jelentési csomagnak megfelelő Értékelés gombra kattintva megkezdheti 

az adott kutatási anyag szakvéleményezését. 

 

 

 

Az így megjelenített értékelési űrlapon az ott jelzett sorrendet betartva [1. Jelentés értékelése 

→ 2. Javaslat → 3. Értékelés elküldése] történik az elbírálás. Mindegyik értékelési szakasz 

alján a Mentés gombbal lehet eltárolni a kitöltött adatmezőket. A rendszer engedélyezi a 

részleges mentéseket is (azaz a véleményezés egy másik időpontban is folytatható), azonban az 

értékelés elküldéséhez szükséges a megadott lépések szerint eljárni. 

 

 

 



 
 

1. Jelentés értékelése → 

 

A megjelenő adatmezőket kitölti, majd megnyomja a Mentés gombot. 

Figyelem! A 2. és 3. értékelési mező legalább 600 leütést kell tartalmazzon – a leütések számát 

valós időben mutatja a pontszámlista alá elhelyezett számláló. 

– Az értékelés következő szakaszához megnyomja a „Tovább>> Javaslat” gombot. 

 

  



 
 

2. Javaslat → 

– A legördülő listából kiválasztja javaslattételének megfelelő válaszát. 

– Az indoklásra vonatkozó adatmezőt kitölti, figyelembe véve itt is a karakterszámot. 

– Az értékelés záró szakaszához megnyomja a „Tovább>> Értékelés elküldése” gombot.  

[Ugyanakkor, a „Vissza << Jelentés értékelése” gombbal visszaléphet és módosíthat az előző 

adatlapon is]. 

 

 

 

3. Értékelés elküldése: 

 

– Itt megtekintheti az eddig felvezetett teljes szakértői véleményezését, ha rákattint a 

„Nyomtatási kép frissítése”, majd pedig a „Nyomtatási kép megjelenítése” gombokra – 

ha még nincs nyomtatási kép létrehozva, akkor előbb a „Nyomtatási kép létrehozása” 

gombot aktiválja. 

– Amennyiben minden szempontból rendben találja az értékelést, úgy az „Értékelés 

elküldése” gombra kattintva beküldi az eltárolt adatlapot a rendszerbe. 

– Figyelem! A beküldést követően nincs lehetőség az értékelés további módosítására. 

– Ha módosítani szeretne még bármelyik értékelési szakaszon, úgy a „Vissza <<Javaslat” 

gombbal visszaléphet és megteheti a szükséges változtatásokat. 

 
 
 

 



 
 

 

 

Ha bármilyen kérdés, probléma adódik a regisztrálás/bírálás során, kérjük, jelezze a 

kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen vagy a (004)0364-401.454-es telefonszámon Szász-Köpeczi 

István programmenedzsernek. 

 

 

 

 

 

Kolozsvár, 2016. szeptember 30-án 
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