MANUÁLY, NÁVODY a ŠABLONY

* Vzorový formulář životopisu pro předkladatele soutěžních
návrhů
Formulář životopisu (ke stažení
ZDE ) je určen všem předkladatelům soutěžních návrhů Primus. Vyplněný
životopis se vkládá mezi přílohy do karty hlavního řešitele v těle soutěžního návrhu. Životopis v jiném než zde uvedeném
formátu nebude akceptován!

* Formulář souhlasu s využitím osobních dat (GDPR) v
soutěžním návrhu Primus
Formulář souhlasu (ke stažení
návrhů.

ZDE ) se vkládá do soutěžního návrhu dle Manuálu pro prodkladatele soutěžních

* Manuál pro další členy řešitelského kolektivu
Manuál pro další členy řešitelského kolektivu (ke stažení

ZDE ) dokumentuje:

a) Přihlášení a odhlášení do/z systému
b) Udělení či odmítnutí souhlasu s účastí

* Manuál pro Evidenci projektů Primus a UNCE v systému IS
věda modulu GAP
Manuál pro evidenci projektů Primus a UNCE v systému IS věda modulu GAP (ke stažení

ZDE ) dokumentuje:

a) Doplnění a průběžnou aktualizaci informací o projektech Primus a UNCE
b) Způsob vkládání průběžné zprávy Primus do GAP
c) Způsob vkládání financí projektů Primus do GAP
d) Způsob vkládání závěrečné zprávy Primus do GAP

* Manuál pro fakultní čtenáře soutěžních návrhů
Manuál pro fakultní čtenáře soutěžních návrhů Primus (ke stažení

ZDE ) dokumentuje:

a) Jak vyhledávat soutěžní návrhy
b) Jak nahlížet na soutěžní návrhy
c) Jak se orientovat v prostředí IS věda

* Manuál pro vložení stanoviska děkana/ředitele k novým
soutěžním návrhům Primus
Manuál pro vložení stanoviska děkana/ředitele k novým soutěžním návrhům Primus (ke stažení
dokumentuje:

ZDE

)

a) Jak se orientovat v prostředí IS věda
b) Jak nahlížet na soutěžní návrhy
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c) Jak vyjádřit souhlas/nesouhlas děkana/ředitele k novým soutěžním návrhům Primus

* Manuál pro předkladatele soutěžních návrhů
Manuál pro předkladatele soutěžních návrhů Primus (ke stažení
) dokumentuje:

ZDE

; for download in english

HERE

a) Přístup do aplikace IS Věda
b) Založení soutěžního návrhu
c) Editaci soutěžního návrhu
d) Kontrolu a odevzdání soutěžního návrhu

* Manuál pro hodnotitele soutěžních návrhů a zpráv
Manuál pro hodnotitele soutěžních návrhů a zpráv Primus (ke stažení

ZDE ) dokumentuje:

a) Přístup do aplikace IS Věda
b) Přehled podaných soutěžních návhů
c) Jak a kde hodnotit
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