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Na Vědeckém webu v rubrice Open Access byla do sekce Historicko-právní fond
přidána další díla.



Na Vědeckém webu v sekci Projektová podpora byl zveřejněn Manuál
navrhovatele a řešitele projektů na PrF MU. Tento manuál představuje základní
principy pro vyhledávání dotačních příležitostí, pro podávání projektových návrhů
a pro realizaci projektů na fakultě. V sekci Projektová podpora byla také
zveřejněna nová verze tzv. Formuláře projektového návrhu.



Dle plánu kontrol proběhne kontrola čerpání účelově určených prostředků
projektových rámců ke dni 30. 9. 2013. Týká se jak projektů pod správou
Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu, tak projektů pod správou
Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení.



V pondělí 1. července 2013 vyhlásilo MŠMT výzvu k podávání návrhů projektů do
programů KONTAKT II (LH), EUPRO II (LE), COST CZ (LD), INGO II (LG),
EUREKA CZ (LF). Odbor pro výzkum RMU zpracoval stručný a přehledný
Metodický list informující o zaměření jednotlivých programů, termínech a dalších
podmínkách. Metodický list dostupný (pod autentizací) z tohoto umístění.



Vyhlášení očekávané výzvy z tzv. Norských fondů je posunuto na měsíc září
2013. Rámcové dokumenty k programu je možné nalézt zde.



Akademie věd České republiky vyhlásila výzvu k podávání návrhů společných
dvouletých česko-japonských výzkumných projektů. Bližší informace jsou
zpracovány v Aktualitách Odboru pro výzkum RMU.



RKO jižní Morava organizuje dne 18. 7. 2013 seminář „Orientujeme se
v grantovém systému“. Seminář je zdarma.



Vláda schválila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a
hodnocení výsledků ukončených programů, která je platná pro léta 2013 až 2015.
Metodika je ke stažení zde.



V červnu byl spuštěn nový portál vědy a výzkumu evropského prostoru, a to na
umístění http://www.evropskyvyzkum.cz/cs.



Dne 4. června proběhlo zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. Na tomto
zasedání proběhlo mimo jiné:
o Předání Stříbrné
Sedláčkovi, Ph.D.

medaile

Masarykovy

univerzity

JUDr.

Stanislavu

o Přijetí návrhu ke jmenování prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc.
emeritním profesorem.
o Schválení návrhu k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr.
Jozefa Čentéše, PhD.
o Schválení návrhu k zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka,
Ph.D., LL.M

o Na základě výsledku tajného hlasování doporučení k předložení návrhu
rektorovi Masarykovy univerzity na jmenování JUDr. Mgr. Martina Škopa,
Ph.D. docentem v oboru Teorie práva.
o Projednání reakreditace navazujícího magisterského studijního programu
Veřejná správa, obor Veřejná správa



V Intranetu PrF MU byl pro učitele vytvořen návod k elektronickému podávání
žádostí o podporu na aktivní účast na zahraniční konferenci dle Sdělení děkana
č. 1/2013. Aplikace dostupná zde.



MŠMT vyhlásilo Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající
studenty a absolventy studia ve studijním programu. Návrhy mohou být podávány
na Odbor pro akademické kvalifikace do 2. 8. 2013.



MŠMT vyhlásilo cenu Františka Běhounka pro rok 2013. Cenu lze udělit vědci,
který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky. Více informací zde.



Nakladatelství Academia vyhlásilo studentskou soutěž, kde vítězi je umožněno
vydání své diplomové práce pod hlavičkou nakladatelství. Humanitní obory jsou
jednou z podporovaných kategorií. Více informací zde.



Další informace je možné nalézt v aktualitách Odboru výzkumu RMU, Odboru pro
akademické kvalifikace a Odboru pro rozvoj, na stránkách www.vyzkum.cz a
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs.

