Útmutató a pályázási rendszer használatához

1.) Akik már regisztráltak a nyilvántartói rendszerbe, azoknak nem kell újból feliratkozniuk, csupán bejelentkezés
után át kell állítaniuk az Alapadatoknál a Minősége a rendszerben-t Pályázó (Oktató)-ra, majd megnyomni a Mentés
gombot. (Ez azt jelenti, hogy amíg ki nem jelentkeznek a rendszerből, ebben a minőségben lesznek jelen, s az ennek
megfelelő adatokat és tartalmakat láthatják, kezelhetik.)
2.) Akik még nem regisztráltak, azoknak a következő lépéseket kell követniük:
– Megnyitja a kpi.sapientia.ro címet (innen vagy bemásolva azt a böngésző címsorába).
– Ha megjelenik az oldal, rákattint a baloldali menüsávban elhelyezkedő Regisztráció gombra.

– A regisztráció gomb kiválasztása után megjelenő oldal kötelező adatmezőit maradéktalanul kitölti.
– Kiválasztja a Minősége a rendszerben adatmezőnél a Pályázó (oktató) opciót.

Figyelem: Adatai feltöltésekor kérjük, tartsa szem előtt az alábbiakat:
• az adatokat magyarul, ékezetes betűkkel kell kitölteni;
• a dátumokat magyaros sorrendben, éééé/hh/nn formátumban kell megadni;
• a helységneveket (amennyiben az űrlap nem tartalmaz egyéb erre vonatkozó utasításokat) magyarul kell beírni;
• az igazolványszámokat, bankszámlaszámokat, telefonszámokat stb. (amennyiben az űrlap nem tartalmaz egyéb erre
vonatkozó utasításokat) egybeírva, szünetek és egyéb írásjelek nélkül kell kitölteni;
• a kitöltetlenül hagyott opcionális adatmezőket teljesen üresen kell hagyni (nem kell vonalkával jelölni)
– Az adatmezők kitöltése után megnyomja a Mentés gombot.
– Ez után megjelenik egy új oldal, ahol a középső részen felül megjelenik a Sikeres regisztráció! Kérjük, igazoljon
vissza! üzenet. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a regisztrálást figyelembe vette, és elküldött Önnek az adatkitöltésnél
megadott e-mail címére egy aktiválási linket.

– Ön bejelentkezik postafiókjába, s az oda elküldött linket bemásolja böngészője címsorába, majd pedig Enter-t nyom,
vagy csak rákattint az ott található linkre.
– 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.

Felhasználói oldal kitöltése:

I. A Személyes adatok menüoszlop alábbi részei:
1. Alapadatok: az ide tartozó mezőket már kitöltötte a regisztráció során.
2. Lakcím/Levelezési cím: értelemszerűen kitöltendők a mezők.
3. A bankszámlára vonatkozó adatok:
- számlaszám (IBAN): 24 karakterből álló számlaszám;
- mivel az Intézet kizárólag az OTP Bankkal dolgozik, ezért más bankintézmény itt nem választható ki.
II. A Szakmai tevékenység menüoszlop alpontjai:
– Egyenként rákattintva mindenikre, értelemszerűen kitölti azok adatmezőit: Befejezett tanulmányok, Nyelvismeret,
Munkahelyi adatok, Kutatási terület, valamint a szakmai/publikációs eredmények vonatkozó menüpontjai.
– Ne felejtsen el mindegyik oldal kitöltése után rákattintani a lap alján megjelenő Mentés gombok valamelyikére!
– A menüoszlop alján, a Nyomtatási képnél megnézheti az egyes tömbök vagy akár az összes addig kitöltött adattömb
nyomtatási képét, melyet tetszés szerint ki is nyomtathat.

Az Egyetemi Kutatási Program aktuális kiírásának megpályázása – lépések

I. A kutatás vezetőjének az alábbi lépéseket kell betartania:
1. Felhasználói oldalán (figyelve arra, hogy Minősége a rendszerben: Pályázó (Oktató) legyen) a felső menüsorban
kiválasztja az Aktuális pályázatok menüpontot (ezt kizárólag a kutatásvezetőnek kell megtennie!).

2. Kiválasztja a megpályázni kívánt kiírást, melyet követően megjelenik a pályázati felhívás teljes szövege. A kiírás
szövegének elolvasása után, az oldal alján megnyomja a Megpályáz gombot.

3. A Megpályáz gomb megnyomását követően az oldal megjeleníti az összes eddigi pályázatait (amennyiben több is
volt), melyekből a megfelelő pályázat sora végén a Kitölt gombra kattintva elkezdheti a pályázati adatok feltöltését.

4. A Kitölt gomb megnyomásával a baloldali Pályázataim alatt megjelenik egy bővített menüoszlop, melynek pontjai
a következőképpen kerülnek kitöltésre:

a) A pályázat tagjai:
– Rákattintva, a rendszer előhoz – egy keresési mezővel is ellátott – listát [Regisztrált felhasználók jegyzéke], amely
tartalmazza az oldal összes regisztrált felhasználóját. Ebből a listából egyenként kiválasztja a felvételre szánt
kutatócsoport tagjait úgy, hogy mindegyik neve mellett megnyomja a Meghív gombot – így az oldal alsó felében a
rendszer megjeleníti a meghívott csoporttagokat A kutatócsoport tagjai alatt.
Figyelem! Amíg a meghívott csoporttagok nem fogadják el a meghívást saját felhasználói fiókjukban, addig azok
személyes és szakmai adatai nem kerülnek bele a kitöltés alatt álló pályázatba.

b) A pályázathoz tartozó szakmai tevékenység:
– A legördülő listából egyenként kiválasztja a szükséges szakmai tevékenység típusait, melynek következtében
megjelennek a Szakmai tevékenység menüoszlop alatt korábban felvitt publikációk/tudományos eredmények. Ezekből
sorra kiválasztja az adott pályázat szempontjából relevánsnak ítélt tételeket a Hozzáad gomb segítségével – ezek így
bekerülnek az oldal alján megjelenített listába: ezek majd a pályázati űrlap részét képezik.

c) Pályázati dokumentumok csatolása:
Itt megjelennek azok a dokumentumok, melyeket a Személyes adatok menüoszlopban a Dokumentumok csatolása
(Egyetemi Kutatási Program) pont alatt a következőképpen feltölt és a pályázathoz rendel:
– Egyenként kiválasztja a Dokumentum típusa mellett a feltöltésre szánt iratot, a Dokumentumok csatolása mező
végén a 3 pontra kattintva kikeresi számítógépéről az adott fájlt, majd pedig a Hozzárendelheti a csatolmányt az
aktuális pályázatához felirat alatt a legördülő menüből kiválasztja az aktuális pályázatot, és megnyomja a Csatol
gombot.

d) A kutatásra vonatkozó adatok:
– Értelemszerűen kitölti a megjelenített adatmezőket.
– A kutatás részletes bemutatása adatmezőnél töltheti fel számítógépéről a csoport kutatási tervét.

e) A pályázat igényelt költségvetési terve:
– Egyenként kiválasztja a Költség típusa legördülő listából a költségelemeket, melyekhez indoklást fűz, összeget
rendel és mindig megnyomja a Mentés gombot. [A pályázat jóváhagyott költségvetési terve – ezt a KPI tölti fel.]

d) Pályázat elküldése (nyomtatási kép):
– Itt – a képernyőképen is szemléltetett sorrendben – megtekintheti az adatokkal feltöltött, kigenerált pályázati űrlapot,
majd pedig, ha mindent rendben talál és nem kíván módosítani, elküldheti pályázatát.
Figyelem! A pályázat elküldése után nincs lehetőség semmilyen módosítás elvégzésére.

I. A kutatócsoport tagjainak az alábbi lépéseket kell betartaniuk:

1. Kitölti a Személyes adatok és a Szakmai tevékenység menüoszlopok adatait: – lásd fentebb a Felhasználói oldal
kitöltése alatt a szükséges lépések leírását.

2. Ellenőrzi, hogy az Alapadatok alatt a Minősége a rendszerben mezőnél a felhasználói státusának megfelelő opció
van kiválasztva és elmentve, azaz: Pályázó (oktató) vagy Pályázó (hallgató: BA/MA/PhD).

3. Elfogadja a kutatásvezető meghívásást a pályázatba:
a) A Pályázataim menüpont alatt kiválasztja A pályázat tagjai-t.
b) A középen így megjelenített listában [a pályázatba meghívott tagok névsora] a neve mellett megnyomja az Elfogad
Visszautasít) gombot.
(vagy téves meghívás esetén a

4. Dokumentumok csatolása (Egyetemi Kutatási Program):
– Feltölti a kért fájlokat és hozzárendeli azokat az aktuális pályázathoz a fentebb leírt módon:
- lásd: Pályázati dokumentumok csatolása
- a feltöltendő dokumentumok listája annak függvényében változik, hogy a kutatócsoport tagja oktató vagy
hallgató (MA/BA/PhD).
5. A pályázathoz tartozó szakmai tevékenység:
– a fentebb leírt módon pályázatához rendeli a relevánsnak ítélt szakmai eredményeket: – egyetemi hallgatóknak ezt
nem kötelező megtenni.

A Pályázataim menüoszlop többi alpontját kizárólag a kutatásvezető tölti ki.

Ha bármilyen kérdés, probléma adódik a feltöltés során, kérjük, jelezze a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen vagy a
0364-401.454-es telefonszámon Szász-Köpeczi István programmenedzsernek.
Kolozsvár, 2016. december 14.

