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UÚ vod

Oddělení pro vědu a výzkum rektorátu VŠCHT pravidelně organizuje semináře orientované na
problematiku mezinárodních a tuzemských výzkumných projektů a na možnosti lepšího a
efektivnějšího zapojování českých subjektů do těchto projektů.
Uživatelský manuál k aplikaci Semináře popisuje základní funkcionality a možnosti využití aplikace pro
doktorandy a zaměstnance VŠCHT, a také pro zájemce mimo VŠCHT.
Semináře se pravidelně pořádají ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT),
Odborem pro vědeckou a výzkumnou činnost. Mezi často zvané přednášející patří kolegové
z Technologického centra AV ČR, a dále administrátoři programů VaV z MŠMT, auditoři, právníci,
případně odborníci z dalších institucí a firem, kteří se zabývají problematikou poskytování podpory
VaEVaI.
Tuto aplikaci považujeme za nástroj pro lepší komunikaci mezi uživateli – účastníky seminářů na
straně jedné a Oddělením pro vědu a výzkum VŠCHT Praha na straně druhé. Přivítáme Vaše náměty a
doporučení, která povedou k tomu, aby přínos Vaší účasti na seminářích byl co nejefektivnější.

© Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz
Webová aplikace a její uživatelský manuál SEMINÁŘE byly realizovány za finanční
podpory MŠMT ČR, programu EUPRO II, projektu LE 12005
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Registrace na seminá ř

Krok #1: Aplikace Semináře umožňuje registraci na seminář na portálu https://researchapp.vscht.cz/.
Doktorandi a zaměstnanci VŠCHT se přihlásí pod stejnými přihlašovacími údaji jako do počítačové sítě
VŠCHT, zájemci o seminář z organizací mimo VŠCHT si založí vlastní registrační údaje.

Při registraci je možné zadat, zda si přejete dostávat Pozvánky na další semináře či nikoliv. Zrušení
registrace v aplikaci je kdykoliv možné. V pravém horním rohu klikněte na Vaše jméno a dále Upravit
účet, Zrušení účtu.
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Krok #2: Z nabídky seminářů v sekci Novinky si zájemce vybere seminář, o který má zájem, klikne na
název semináře a potvrdí pomocí tlačítka „Přihlásit se na seminář“.
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Krok #3: Aplikace umožňuje evidenci seminářů, které jste navštívili a přístup k prezentacím ve
formátu PDF všech seminářů, které byly pořádány
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