Informații evaluare proiecte PCD-TC-2017

Pentru a evalua un proiect la competiția interna ”Proiecte de Cercetare - Dezvoltare pentru tineri
cercetători PCD-TC-2017” vă rugăm să efectuați următorii pași:
1. Completați „Declarația de imparțialitate și confidențialitate a evaluatorului științific” primită
pe email și o trimiteți semnată și scanată pe adresa responsabilului de panel.
2. Puteți accesa pachetul de informatii al Competiției PCD-TC-2017 la adresa:
http://www.upt.ro/img/files/2016-2017/cercetare/noutati/Pachet_de_informatii_PCD_TC_2017.pdf
3. Accesați
platforma
de
depunere
https://easychair.org/conferences/?conf=pcdtcupt2017

online

la

adresa:

4. Daca nu aveți cont pe platforma EasyChair va puteți crea un cont apăsând pe link-ul „create
an account”.

5. După ce v-ați autentificat în platforma EasyChair, veți putea vizualiza lista cu proiectele ce vau fost repartizate pentru evaluare apăsând butonul „Submissions”. În această pagină puteți
vizualiza informații despre proiect apăsând butonul „information” sau puteți descărca
conținutul proiectului apăsând butonul „propunere” (a se vedea imaginea de mai jos).

6. Pentru a evalua un proiect e necesar să apasați pe butonul “information”
redirecționează la pagina cu informații despre propunere, ca în figura de mai jos:

care vă

7. Pentru a introduce review-ul trebuie sa apăsați pe butonul „Add review” care va
direcționează la pagina care conține formularul de recenzie, asemănător cu cel din figura de
mai jos. Pentru a finaliza evaluarea este necesar să acordați punctaj pentru fiecare din cele
6 criterii din formular (Directorul de Proiect, Relevanța științifică, Obiective și Activități,
Impact, Metodologia cercetării, Resurse și buget) și să formulați o justificare succintă
pentru punctajul acordat.

8. In cazul în care apar erori în completarea evaluării o să fiți redirecționați spre o pagină în care
sunt prezentate erorile din formular asemănătoare cu imaginea de mai jos. Pentru a finaliza
evaluarea trebuie sa reveniți la pagina anterioară și să remediați erorile anterioare.

Pentru orice nelămuriri și ajutor puteți trimite un email la una din adresele:
dan.alexandru@upt.ro , rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro , eugen.szekely@upt.ro ,
liviu.cadariu-brailoiu@upt.ro
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!

