Общи указания за подготовката на предложенията за проекти по
вътрешния конкурс за научни изследвания на ТУ-София, сесия 2020
1. Всички ръководители на колективи, кандидатстващи с проект за договор по
вътрешния конкурс, трябва да попълнят в електронен вид бланките за
кандидатстване. Попълването става чрез използване на служебен електронен
подпис. Потвърждаването на участие на членовете в колективите също става с
електронен подпис, с изключение на:
- докторантите като членове на колектива в докторантските проекти;
- членовете на колектива на проектите за съфинансиране.
2. При попълването на информацията, полетата, посочени със “*” са задължителни.
При липса на попълнено такова поле, предложението не се счита за редовно и не
се рецензира. При изтичане на срока за подаване на предложенията, системата
автоматично прекратява възможностите за допълване и корекции. Преди този
момент са допустими всякакви корекции, като предходната информация не се
съхранява.
3. При започване на писане на предложение системата автоматично му дава номер,
който по-нататък не се променя, а при класиране на проекта става номер и на
договора.
4. Не е необходимо предаването на проекта на хартиен или друг носител.
5. При попълване на съдържанието, системата автоматично генерира текстов файл,
който може да бъде разпечатван.
6. След приключване на срока за подаване на предложенията, системата генерира
автоматично текстовия файл с проекта и само той се предава на рецензентите.
По изключение се допуска към предложението и прикачване на допълнителни
материали само в електронен формат, които също се препращат към
рецензентите.
7. Не се допуска до рецензиране предложение, което:
- има непопълнени задължителни информационни полета;
- има нарушение на финансовите ограничения по конкурса;
- няма потвърждение с електронен подпис на участието на член от колектива,
когато това е задължително;
- има нарушение на задължителните нормативни изисквания или правилата
на конкурса.
8. При класиране на предложение и превръщането му в договор за изпълнение,
информацията от предложението става неразделна част от договора.
9. Информацията при кандидатстване по проекти може и ще бъде използвана за
статистически, управленски и административни цели от оторизираните органи на
ТУ-София. Всяка информация, свързана с проектите, договорите и получените от
тях резултати е служебна информация и не може да бъде разпространявана и
използвана без санкция от оторизираните органи на ТУ-София.
10. Всички персонални данни, както и финансовите данни, намиращи се в
предложенията, проектите и договорите, са защитени и достъпни само за
оторизираните лица.
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