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Informační systém tvůrčí činnosti, projektů a mobilit je určen pro

•   správu vnitřní klasifikace vědních oborů
•   evidenci výsledků tvůrčí činnosti
•   administraci soutěží tvůrčí činnosti (Start, Primus a UNCE)
•   administraci soutěží mobilit (Fond mobility a Podpora internacionalizace)
•   evidenci projektů
•   evidenci vědeckých identifikátorů
•   administraci programu Cooperatio
•   administraci hodnocení tvůrčí činnosti
•   evidenci účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách
•   evidenci zaměstnaneckých mobilit

Provoz systému se řídí   opatřením rektora 40/2021 Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na
Univerzitě Karlově  a po technické stránce jej zajišťuje   Ústav výpočetní techniky .

Přístup do IS Věda
  Přístup uživatelů do IS Věda
  Uživatelská podpora IS Věda

Vnitřní klasifikace vědních oborů
Veškeré evidence, hodnocení a interní soutěže v oblasti tvůrčí činnosti využívají vnitřní klasifikaci vědních oborů
univerzity, která je rovněž k dispozici v modulu Hodnocení.
•   Podrobněji o vnitřní klasifikaci vědních oborů

Výsledky tvůrčí činnosti
V modulu OBD se evidují všechny druhy výsledků určené   národní metodikou hodnocení výzkumných organizací
předávané do vládního   Rejstříku informací o výsledcích (RIV)  i další dle potřeby univerzity. Především tedy vědecké
publikace, aplikované výsledky, ale i jiné výsledky.
•   Veřejný vyhledavač
•   Podrobněji o evidenci výsledků tvůrčí činnosti

Soutěže Start, Primus a UNCE
V modulu PAS se administrují interní soutěže v oblasti tvůrčí činnosti:
•   Start  pro studenty doktorského studia na podporu rozvoje dovedností při řešení vědeckých projektů,

internacionalizace, mobility a interdisciplinarity výzkumu
•   Primus  pro mladé perspektivní vědce, zejména ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na

ní dosud nepůsobili
•   UNCE  na podporu nejkvalitnějších skupin základního výzkumu
(  Grantová agentura UK  je administrována v samostatné aplikaci mimo IS Věda.)

?Soutěže Fond mobility a Podpora internacionalizace
V modulu PAS se administrují interní soutěže v oblasti mobilit:
•   Fond mobility  na podporu účasti studentů na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní výměnu

studentů, akademických a vědeckých pracovníků
•   Podpora internacionalizace  podporující krátkodobé výjezdy do zahraničí a organizaci mezinárodních letních škol

Projekty

https://cuni.cz/UK-11410.html
https://cuni.cz/UK-11410.html
https://uvt.cuni.cz/UVT-913.html
UK-9226.html
UK-9227.html
UK-11615.html
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://www.isvavai.cz/riv
https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl/fname/obd_public/
UK-9223.html
https://cuni.cz/UK-10538.html
http://www.cuni.cz/UK-7545.html
https://cuni.cz/UK-3761.html
https://cuni.cz/UK-9291.html
https://cuni.cz/UK-43.html
https://cuni.cz/UK-10356.html
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V modulu GAP se aktuálně evidují všechny projekty v oblasti tvůrčí činnosti, v letech 2022 až 2023 bude evidence
postupně převáděna do modulu PAS a rozšířena na kompletní evidenci všech projektů univerzity.
•   Podrobněji o evidenci projektů

Vědecké identifikátory
V modulu Organizace se evidují identifikátory   ORCID ID , ResearcherID databáze   Web of Science  a Scopus Author
ID databáze   Scopus .
•   Podrobněji o evidenci identifikátorů

Cooperatio
V modulu Cooperatio se evidují účastníci programu základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě
Karlově a výhledově se zde bude shromažďovat také veškerá dokumentace programu.
•   Podrobněji o programu Cooperatio

Hodnocení tvůrčí činnosti
V modulu Hodnocení proběhlo vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti za období 2014–2018.
•   Podrobněji o hodnocení vědy na UK

Účast ve velkých výzkumných infrastrukturách
V modulu GAP se eviduje zapojení univerzity do velkých výzkumných infrastruktur.
•   Podrobněji o velkých výzkumných infrastrukturách

Zaměstnanecká mobilita
V modulu MOB se aktuálně administrují zahraniční mobility v rámci platformy 4EU+. Výhledově se připravuje kompletní
evidence zaměstnanecké mobility na univerzitě.
•   Podrobněji o zahraniční mobilitě zaměstnanců

UK-9222.html
https://orcid.org/
https://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
UK-9221.html
https://cuni.cz/UK-11165.html
https://cuni.cz/UK-9969.html
https://cuni.cz/UK-10813.html
https://cuni.cz/UK-3961.html

