Kedves Hallgató!
Amint arról a formális órai keretek között már értesült, Ön a Szent István Egyetem, Gazdaság
és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi Intézet, K+F és Innováció Csoport,
valamint a Vezetéstudományi Tanszék közös kutatási programjában vesz részt. Kérjük,
figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót:
Kutatásunk célja egy kompetencia mérési módszer kidolgozása, valamint egy, számos
kompetencia
indexet
log-állományok
alapján
levezetni
akaró
módszertan
alkalmazhatóságának vizsgálata.
Kutatásunk első fázisában az Ön szakjához kapcsolódó képzési és kimeneti
követelményekben1 is szereplő csoport munkára való képesség/készség/alkalmasság, mint
kompetencia vizsgálatával foglalkozunk. A projektről bővebb információt az alábbi linken
olvashat:
https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Csoportmunka_projekt
Az Ön és csoportjának feladata egy „wiki” szócikk elkészítése. A szócikk struktúráját,
tartalmi és formai keretfeltételeit a kutatók előre meghatározzák. A szócikk címe: „Emberi
erőforrás menedzsment rendszer”. A szócikk keretében a címben kijelölt jelenséget
lexikon-elemként kell majd kidolgozni.
Bejelentkezéssel és a szócikk létrehozásával kapcsolatos tudnivalók:
 A
kísérlet
helyszíne
a
MIAU-WIKI
szolgáltatás:
https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Kezd%C5%91lap
 A regisztráció mindenki esetében a háttérben történik meg.
 Mindenki a Neptun rendszeren keresztül személyre szabott felhasználói nevet és
jelszót kap.
 További lépésre a regisztráció aktiválás kapcsán nem lesz szükség.
 A felhasználói jogosultság senkinek át nem adható, azzal éppolyan gondosan kell
bánni, mint pl. a netbank-os, vagy levelező rendszerhez használt adatokkal.
 A MIAU-WIKI nyitóoldalán a jobb felső sarokban található a belépés lehetőségét
jelző menüpont.
 A felhasználói jogosultság megérkezése után, kérjük, azonnal legyen szíves tesztelni,
vajon sikerül-e belépnie a szolgáltatásba? Problémák esetén a pitlik@miau.gau.hu
címen lehet egyeztetést kezdeményezni a gyors megoldás érdekében…
 A kiadott felhasználónevek alapján mindenki elvileg anonim felhasználónak minősül a
nagyvilág felé.
A szócikk elkészítésének szabályai:
 A csoporttagok kizárólag a „vitalapon” kommunikálhatnak egymással.
 Kérjük, mellőzzék tehát az egymás közötti közvetlen e-mail-es, telefonos, illetve
egyéb közlési formákat.
 A feladat elvégzése során kérjük, tartsák be az alapvető kommunikációs és etikai
normákat. (pl. A vitalapon folytatott beszélgetés során a trágárság nem megengedett.)
Fontos tudni és tudatosítani: A wiki-szolgáltatások a kollaboratív online munka helyszínei,
így minden naplózásra kerül, ami rendszer felé irányuló adatként értelmezhető. A
1

http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/kepzesi-rendszer/alapkepzesi-szakok-kkk

naplóállományok nem törlődnek automatikusan: pl. a laptörténeten keresztül követhető,
milyen felhasználói névhez milyen aktivitások mikor voltak köthetők…
A kutatók vállalják, hogy a kísérletben résztvevők azonosítására alkalmas személyi adatokat
bizalmasan kezelik, valamint a vizsgálat eredményeit kizárólag úgy hozzák nyilvánosságra,
hogy azokból ne lehessen következtetni a kísérletben résztvevők személyére.
A kísérletben résztvevő személyek a kizárólag a saját, személyes eredményeikbe nyerhetnek
betekintést, ill. természetesen az anonimitást jelentő felhasználói nevekhez kötődő teljes
kísérleti aktivitást bármikor a kísérlet során is követhetik.
Örömmel vennénk, ha ötleteit, javaslatait, kritikáit, esetlegesen TDK, szak/diplomadolgozat
jellegű törekvéseit megosztaná velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Kollár Péter, tanszéki mérnök (kollar.peter@gtk.szie.hu) - kísérletvezető
Pitlik László, egyetemi docens (pitlik@miau.gau.hu) - elemző
U.i.
Ízelítőül
egy
demo-szócikk
https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Szak%C3%A9rt%C5%91i%20rendszer
(A részletes feladatleírás hamarosan kiadásra kerül…)
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