Zalecenia dotyczące składania wniosków o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców w systemie ZSUN/OSF

1. Prosimy, aby przygotowując wniosek podać w zakładce: Wnioskodawca następujące dane
a) Wnioskodawca - Uniwersytet Jagielloński. Zaciągną się dane UJ z adresem na ul. Gołębiej.
Prosimy jednak o edytowanie danych elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz NIP i KRS.
- adres skrzynki podawczej to /UJCMKrakow/SkrytkaESP
- NIP 675-000-22-36
- KRS - nie dotyczy

Prosimy również o edycję adresu mailowego w części „kierownik podmiotu” na dzial.nauki@uj.edu.pl

Natomiast w zakładce osoba podpisującej wniosek proszę wpisać:
Prof. dr hab. Marek Sanak, Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej (niestety system nie przyjmuje więcej niż 50 znaków więc proszę wpisać
Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i wsp. międz.)
jako adres mailowy prosimy wpisać adres Działu Nauki UJ CM: dzial.nauki@uj.edu.pl

➔ WAŻNE - Prosimy też dodać redaktora pomocniczego zgodnie z poniższym obrazkiem (login: bjalocha) :

2. Do piątku 11 grudnia do godz. 12:00 prosimy o informację mailową, iż zakończyli Państwo edycję wniosku w systemie. Od tego momentu nastąpi weryfikacja formalna
wniosku przez Dziekanat.
3. Po pozytywnej weryfikacji o której zostaną Państwo powiadomieni, należy złożyć wydrukowaną wersję wniosku, którą pobiera się z systemu ZSUN/OSF po jego
przygotowaniu (Zakładka Wydruk - aktualny stan wniosku). Wydruk ten posiada znak wodny: wzór.
Prosimy o wydruk samego wniosku bez załączników. Wniosek powinien być podpisany przez Stypendystę na ostatniej stronie.
4. Gotowy wniosek należy przekazać (przesłać pocztą wewnętrzną) do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (pok. 7a) celem uzyskania akceptacji i podpisu Dziekana
do środy 16 grudnia do godz. 13:00. Wydrukowany wniosek musi być tożsamy z jego elektroniczną wersją, prosimy już nic nie edytować w systemie.
5. Po uzupełnieniu wszystkich podpisów wniosek zostanie przekazany do Działu Nauki do podpisu elektronicznego prof. Sanaka oraz Pani Kwestor.
6. Po uzyskaniu wszystkich podpisów zostaną Państwo poinformowani o konieczności niezwłocznej wysyłki wniosku do Ministerstwa (w systemie ZSUN/OSF). Wniosek,
który zostanie wysłany do Ministerstwa będzie dostępny w zakładce: Wydruk - wersja do Ministerstwa. Prosimy aby ten plik pdf wysłali Państwo bezpośrednio na adres
mailowy dzial.nauki@uj.edu.pl

Kontakt:
mgr Bartłomiej Jałocha
Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, pok.7a
31-008 Kraków
Tel. 12 37 04 339, bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl

