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Проректорам із наукової роботи
закладів вищої освіти,
директорам наукових установ, що
належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України
Про внесення у єдину
інформаційну систему «Наука в університетах»
проміжних та анотованих звітів
Відповідно до абзаців третього, четвертого та п’ятого підпункту 2 пункту
5 розділу II «Порядок організації та проведення Конкурсу», абзацу третього
пункту 5 та пункту 6 розділу III «Порядок виконання наукових робіт та науковотехнічних (експериментальних) розробок та управління ними» Положення про
проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які
працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що
належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і
розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та
управління ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 14.12.2015 № 1287, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 січня
2016 року за № 15/28145 (із змінами), а також пункту 4.2.5. Положення про
проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових
проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ
рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1196/13070 інформуємо:
з 01 по 12 березня 2021 року необхідно здійснити внесення у єдину
інформаційну систему «Наука в університетах» за 2020 рік:
проміжних звітів за етапом наукових робіт, науково-технічних
(експериментальних) розробок та анотованих звітів за завершеними науковими
роботами, науково-технічними (експериментальними) розробками молодих
вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах,
що належать до сфери управління МОН;
проміжних звітів досліджень (фундаментальних, прикладних) і розробок
за етапом та анотованих звітів за завершеними дослідженнями і розробками.
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