Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Warszawa, 28 czerwca 2013 r.
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Rejestracja na staż
Krok 1. Rejestracja na stronie Projektu
Wchodzimy na stronę Projektu SIMS - http://www.projektsims.eu i klikamy w pole „Rejestracja na
staż”.

Krok 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
Wypełniamy formularz rejestracyjny: w całości lub tylko wymagane dane (oznaczone gwiazdką)
i klikamy w opcję „Utwórz konto”.
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Na adres e-mali podany podczas rejestracji otrzymujemy wiadomość powitalną z informacją
o zarejestrowaniu naszego zgłoszenia.
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Krok 3. Ustalenie hasła do logowania na stronie Projektu
Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez moderatora Projektu SIMS otrzymujemy drugą wiadomość:
o aktywacji konta. Treść wiadomości zawiera odnośnik do pierwszego logowania się do strony,
mającego na celu ustalenie hasła.
Należy pamiętać, że odnośnik jednorazowego logowania ma określoną datę ważności, więc zmianę
hasła trzeba przeprowadzić jak najszybciej.
Klikamy w odnośnik i zostajemy przeniesieni na stronę Projektu.

Pojawia się informacja o zalogowaniu się w celu zmiany hasła. Klikamy w pole „Zaloguj”.

Wpisujemy hasło i potwierdzamy je, wpisując je ponownie w pole „Potwierdzenie hasła”. Klikamy
„Zapisz” na dole strony.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby wybrane hasło składało się minimum z 6 znaków
i zawierało małe i wielkie litery, liczby i znaki specjalne.
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Po zapisaniu hasła jesteśmy zalogowani do strony Projektu SIMS. Możemy teraz uzupełnić swoje
dane (krok 4.) lub też wylogować się ze strony (krok 6.).
W tym miejscu (sekcja „Obraz”) możemy również dodać obrazek/zdjęcie/grafikę (tzw. awatara).

Krok 4. Uzupełnienie danych do rejestracji na staż
Kandydat, który wcześniej nie wypełnił formularza rejestracji na staż w całości (krok 2.), musi
uzupełnić brakujące dane. W tym celu należy kliknąć w odnośnik „Stażysta” widoczny w zakładce
„Edytuj” pod nazwą użytkownika.
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Klikając w poszczególne pola („Dane podstawowe”, „Doświadczenie”, „Dostępność”, „Dokumenty do
załączenia (w języku angielskim)”), rozwijamy formularz i uzupełniamy brakujące dane. Po ich
uzupełnieniu klikamy przycisk „Zapisz”.
Dane można uzupełnić jednorazowo lub podczas kilku sesji.

Krok 5. Drukowanie wypełnionego formularza
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy go wydrukować. Aby wydrukować formularz,
należy przejść do zakładki „Pokaż” (pod nazwą użytkownika, obok zakładki „Edytuj” – zdjęcie
powyżej). Widzimy tutaj wszystkie uzupełnione dane. Jeżeli chcemy je zmienić/uzupełnić/poprawić,
wracamy do zakładki „Edytuj”, nanosimy poprawki i zapisujemy; jeżeli wszystko jest uzupełnione
i chcemy wydrukować formularz, robimy to na dwa sposoby:
1. Za pośrednictwem strony
2. Z pliku PDF.

1. Drukowanie za pośrednictwem strony
Klikamy przycisk „Wersja do wydruku” widoczny na dole strony pod zgodą na przetwarzanie
danych. Szukamy w przeglądarce opcji drukowania, wybieramy odpowiednie ustawienia
i drukujemy stronę.
6

Opcje wydruku dla poszczególnych przeglądarek:
Mozilla Firefox

Google Chrome
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Internet Explorer

Opera

2. Drukowanie z pliku PDF
Klikamy przycisk „Wersja pdf” widoczny na dole strony pod zgodą na przetwarzanie danych.
Wyświetli się okno pobierania dokumentu. Otwieramy dokument (opcja „Otwórz za pomocą…”)
lub zapisujemy na komputerze (opcja „Zapisz plik”) i drukujemy.
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UWAGA! Wydrukowany dokument należy przekazać do podpisu Rektorowi/Dyrektorowi, a następnie
przesłać na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
z dopiskiem SIMS – DWPOIG – rekrutacja.

Krok 6. Wylogowanie się ze strony
Po zakończonej pracy należy wylogować się ze strony Projektu, klikając odnośnik „Wyloguj” widoczny
na górze strony.

Ponowne logowanie się do strony
Jeżeli chcemy ponownie zalogować się do strony Projektu (np. w celu uzupełnienia/zmiany danych),
możemy to zrobić na dwa sposoby:
1. Przycisk „Rejestracja na staż”
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Ponieważ mamy już konto, klikamy w zakładkę „Zaloguj”. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło,
klikamy w przycisk „Zaloguj”.

2. Odnośnik „Zaloguj” na górze strony
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FAQ
Najczęstsze problemy, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania strony.

Komunikat „Odmowa dostępu”

Komunikat widoczny powyżej wyświetla się Użytkownikom, którzy nie wylogowali się ze swojego
konta podczas poprzedniej sesji i próbują zalogować się raz jeszcze. W takiej sytuacji należy
sprawdzić, czy u góry strony, obok wersji angielskiej, widzimy odnośniki „Moje konto” i „Wyloguj”.
Jeśli chcemy przejść do konta, klikamy „Moje konto”, jeśli nie – wybieramy opcję „Wyloguj”.

Nie pamiętam hasła do logowania
Jeśli nie pamiętamy hasła do logowania, możemy skorzystać z opcji „Uzyskaj nowe hasło” dostępnej
przy logowaniu za pomocą przycisku „Rejestracja na staż” i odnośnika „Zaloguj” na górze strony.
Zostaniemy poproszeni o wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Na niego zostanie
wysłany link do zmiany hasła wraz z instrukcją.
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Nie widzę opcji wydruku formularza
Opcja wydruku formularza opisana w kroku 5. Widoczna jest jedynie dla Kandydatów, którzy mogą
brać udział w Projekcie SIMS (zostali pozytywnie zweryfikowani przez NCBiR). Jeżeli dana osoba nie
zostanie zakwalifikowana do Projektu, otrzyma wiadomość e-mail o następującej treści:
„Aplikacja spoza grupy Beneficjentów projektu SIMS http://www.projektsims.eu/pl/beneficjenci.
Będzie rozpatrzona wyłącznie, jeśli zaistnieje możliwość zwiększenia puli instytucji kwalifikowanych
do udziału w projekcie”.
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