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Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity na svém zasedání dne 4.
prosince 2012 doporučila děkance fakulty, aby předložila rektorovi Masarykovy
univerzity návrh na jmenování JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D. docentem v oboru
Trestní právo a JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. docentem v oboru Teorie práva.



Vědecká rada dále schválila návrhy na zahájení habilitačních řízení JUDr. Václava
Stehlíka, LL.M., Ph.D. v oboru Právo Evropské unie a JUDr. Mgr. Martina Škopa,
Ph.D. v oboru Teorie práva.



Na vědeckém webu Právnické fakulty byly zveřejněny Informace k předávání údajů
pro RIV. Dále zde byly zveřejněny Seznamy časopisů pro RIV a Možnosti publikací
v zahraničních periodicích. Byla také založena rubrika Konference ve světě, která
bude sloužit jako informační rozcestník v této oblasti. Slovník pojmů v oblasti vědy,
výzkumu, projektové podpory a Ústřední knihovny PrF MU byl doplněn o několik
dalších pojmů.



V rámci mezioborových projektů interní grantové agentury MU byla založena
„Burza nápadů“, jejímž cílem je usnadnit vědeckým pracovníkům z různých ústavů
jednotlivých fakult či hospodářských středisek prezentaci své práce a výzkumu,
hledání partnera pro výzkum a přípravu projektů mezioborové spolupráce.



Byla vyhlášena poslední výzva programu Tempus s termínem předkládání návrhů
projektů do 26. 3. 2013. Rozpočet výzvy je relativně vysoký. Další informace je
možné nalézt zde.



Byla vyhlášena druhá výzva programu Masaryk Chair, který podporuje výzkumné
pobyty českých akademických pracovníků v Izraeli. Další informace je možné nalézt
zde. Přihláška k nalezení zde.



TAČR zveřejnil informace k plánovaným soutěžím pro rok 2013. Více informací je
k nalezení zde.



Dne 7. prosince proběhla na RMU schůzka vedoucích agend VaV. Součástí
prezentace bylo vymezení výzev pro rok 2013 v rámci 7. RP. Dále byly podány
informace ohledně připravovaného programu Horizont 2020 (pokračovatel 7. RP).
Prezentaci je možné nalézt zde (pod autentizací):
https://is.muni.cz/auth/do/law/VaV/37612834/schuzka_7_12_FP7.pdf?studium=149887



Na dokumentovém serveru RMU jsou uloženy naskenované prezentace ze semináře
TC AVČR. Jsou zde informace k novinkám v reportování Evropské komise, statistiky
7. RP, informace o aktuálním stavu programu Horizont 2020, návrh nové modelové
grantové dohody, výpočet produktivních hodin atp. Dále jsou zde také informace ze
semináře k vracení DPH a dofinancování projektů 7.RP. Informace k nalezení (pod
autentizací) zde:
https://is.muni.cz/auth//do/rect/metodika/VaV/vyzkum/7RP/3101656/37475083/



V současné době probíhá stěhování kolegů ze sekce projektové podpory oddělení
VaV z místnosti č. 205. Nově bude možné kolegy zastihnout v kanceláři S61.



Další informace je možné nalézt v aktualitách Odbor výzkumu RMU, Odboru pro
akademické kvalifikace a Odboru pro rozvoj.

