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Na Vědeckém webu byly umístěny první životopisné medailonky významných
profesorů PrF MU.



Kolegové ze sekce projektové podpory Oddělení VaV nově sídlí v kanceláři 019.
Ing. D. Neckáře a Mgr. L. Kováčovou je možné nově nalézt v kanceláři 050.



Dne 1. 10. 2013 bude vyhlášena výzva interní Grantové agentury MU v oblasti
Mezioborové výzkumné projekty. Cílem je vytvořit výzkumný projekt (nebo na
něm participovat), do kterého je zapojeno více fakult MU. Jedná se o zajímavou
možnost financování výzkumných aktivit, administrativní náročnost je oproti jiným
poskytovatelům nízká. Výzva bude dvouměsíční, již nyní je možné zahájit
komunikaci s případnými partnerskými pracovišti. Informace k loňské výzvě zde.



Dne 17. 9. 2013 bude vyhlášena soutěž v rámci Specifického výzkumu. Zároveň
bude vyhlášen Program rektora pro podporu vynikajících diplomových prací a pro
podporu tvorby studentských časopisů. Tyto programy spravuje Oddělení pro
doktorské studium a rigorózní řízení.



Vyhlášení očekávané výzvy z tzv. Norských fondů je posunuto na měsíc
říjen/listopad 2013.



V rámci přípravy na programové období Horizont 2020 (pokračovatel 7. RP) byla
na MU pozvaná odbornice na psaní projektů těchto rámců. Pro humanitní obory
bude pořádán 2. října seminář, na kterém budou představeny praktické aspekty
psaní evropských projektů. Seminář je určen výhradně akademickým
pracovníkům. Pozvánku na seminář je možné nalézt zde.



V rámci česko-švýcarské spolupráce v oblasti VaV byla vyhlášena stipendijní
výzva (zejména) pro doktorandy a postdoktorandy, kteří mají zájem o realizaci
svého výzkumu ve Švýcarsku. Více informací zde.



Technologická agentura ČR průběžně vyhlašuje veřejné zakázky, které mohou
být zajímavé i pro obory naší fakulty. Výzvy jsou zveřejňovány zde.



Technologické centrum AV ČR vydalo brožuru Horizont 2020, stručně o
programu. Ke stažení zde.



Odbor pro akademické kvalifikace informuje o vyhlášených cenách Soutěž pro
mladé vědce o nejlepší plakát a Evropská cena pro ženy-inovátorky 2014.



Ústřední knihovna PrF MU informuje o zveřejnění nové online aplikace
eCatalogue Professional Law 2013-2014 z nakladatelství Oxford University Press.
V případě zájmu o tuto aplikaci je možné kontaktovat Mgr. Rymešovou na
hana.rymesova@law.muni.cz.



Odbor pro rozvoj informuje o konání seminářů v rámci cyklu Tak trochu jiná věda
na téma Copywriting, Získávání zákazníků a Networking.



S účinností od 1. 9. 2013 byla vyhlášena (přístup pod autentizací) Směrnice MU
č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě a Opatření rektora č.
9/2013 k zajištění udržitelnosti výstupů v oblasti duševního vlastnictví.



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.

