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Na Vědeckém webu byla založena rubrika Open Access. Do sekce Monografie byla
přidána další díla. První dílo bylo také vloženo do sekce Historicko-právní fond.
Konkrétně se jedná o publikaci Československé právo veřejné od JUDr. et PhDr.
Bohumila Baxy z roku 1933.



Dne 19. 3. 2013 proběhlo školení na téma projektové podpory na Právnické fakultě.
Nejdříve byl věnován prostor projektové podpoře na fakultě obecně, poté byly
představeny jednotlivé programové rámce relevantní pro obory právního zaměření
(Horizont 2020, GAČR, rámce EU, IVF, Norské fondy, národní rámce ostatní).
Prezentace je možné nalézt zde.



Agentura Rady vysokých škol podala informaci, že Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy nepočítá s vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol
(FRVŠ) pro rok 2014. Očekávané letošní výzvy FRVŠ tedy nebudou vyhlášeny.
Vyhlášení se již neočekává ani v dalších letech. Více informací zde.



Termín pro podávání návrhů projektů spolupráce v rámci programu AKTION Česká
republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání je 15. dubna 2013. Veškeré
informace je možné nalézt zde. Dále je také možné požádat o jednoměsíční
stipendia, a to do stejného termínu. Informace zde. MŠMT také vyhlásilo výzvy pro
program Mobility i pro další země. Více informací zde.



Norská vědecká rada založila v rámci programu CZ-09 Fond na podporu výzkumu
portál pro vyhledávání partnerů pro podávání projektů.



Mezinárodní visegrádský fond pravidelně vyhlašuje výzvy k podávání projektů.
Žádosti do tzv. „malých grantů“ je možné podávat do 1. 6. 2013.



Evropská komise vyhlásila nové výzvy pro 7. RP Marie Curie. Projekty je možné
podávat do 14. srpna 2013. Více informací je možné nalézt na stránkách EK.



Japan Society for the Promotion of Science vyhlásilo konkurz na udělení
postdoktorálních stipendií. Podporovány jsou i humanitní obory. Více informací zde.



Dne 26. 3. 2013 proběhl seminář k tématu Management projektů 7. RP. Materiály
ze školení jsou ke stažení zde.



Hlávkova Nadace vyhlásila veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního
příspěvku k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací v oblasti
českého národního hospodářství. Více informací zde.



Grantová agentura MU vyhlásí výsledky hodnocení interních projektů dne 12. 4.
2013.



Od 1. 4. 2013 bude otevřen systém pro podávání projektů interní grantové agentury
MU (GA MU) pro podporu přípravy mezinárodních výzkumných projektů. Více
informací je možné nalézt v Pravidlech programu.



Dne 28. 2. 2013 proběhl v Nakladatelství MU seminář k zařazování časopisů a
konferenčních sborníků do Web of Knowledge. Zápis s informacemi pořízený Mgr.
Petrou Georgalou z ÚK PrF MU je k nalezení zde.



Univerzita Mikołaja Kopernika v Toruni pořádá konferenci na téma „Good
Governance and Civil Society“. Více informací zde.



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

