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Na Vědeckém webu v rubrice Open Access byla do sekce Monografie přidána další
díla.



Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu založilo u dveří oddělení (019)
nástěnku, kde jsou zveřejňovány aktuální informace z oblasti projektové podpory.



Na Vědeckém webu byla umístěna Příručka Frascati OECD. Jedná se o jeden ze
základních dokumentů definujících problematiku vědy, výzkumu a jejího hodnocení.



Na Vědeckém webu byl zveřejněn Seznam SCOPUS s filtrací pro obor právo ve světě
a bez filtrace pro ČR.



K informacím ohledně bodového hodnocení jednotlivých výsledků RIV dle metodiky
pro rok 2012 byl přidán dokument týkající se metodiky pro rok 2013. Oba
dokumenty lze nalézt v sekci Informace k RIV na Vědeckém webu.



Údaje z databáze Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací lze nalézt zde. Konečné výsledky Hodnocení výsledků výzkumných
organizací v roce 2012 (RIV) jsou zde.



MŠMT uspořádalo informační semináře vzhledem k metodice hodnocení VaV pro
rok 2013. Jsou tak k dispozici prezentace: Obecné informace k Metodice 2013,
Statistika hodnocení výzkumných organizací v roce 2013, Změny v údajích RIV
v roce sběru 2013 a Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování.



GA ČR vyhlásil veřejnou soutěž Projekty na podporu excelence v základním
výzkumu. Projekty lze podávat do 22. 5. 2013.



Grantová agentura Masarykovy univerzity vyhlásila výsledky
Mezioborových výzkumných projektů a Ceny za výzkum za rok 2012.



Evropská komise vyhlásila nové výzvy pro 7. RP Marie Curie. Projekty je možné
podávat do 14. srpna 2013. Více informací je možné nalézt zde. Oddělení VaV také
udělalo stručný výtah základních informací, draft (anglický text s českými
poznámkami) k nalezení zde.



Zastupitelstvo města Brna vyhlásilo Cenu města Brna za významnou činnost a dílo.



Byla vyhlášena výzva k podávání návrhů na udělení Ceny Jihomoravského kraje.



Dne 24. 5. 2013 se na Útvaru transferu technologií VUT v Brně koná seminář
Projektové řízení prakticky.



Odbor výzkumu RMU připravil metodický list k programu Aktivita Mobility. Další
informace a metodický list lze nalézt zde.

soutěže



Fakulta politických a mezinárodních studií univerzity v Toruni hledá partnery pro svůj
projekt s názvem „The Ideal model of strategic partnership between a state and an
international organization“. Informace k řešitelskému týmu a záměru jsou k nalezení
zde.



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

