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Na Vědeckém webu byly pod rubriku Open Access vloženy další monografie.



Na Vědeckém webu byla vytvořena nová rubrika Externí zdroje, do které budou
vkládány odkazy na publikace v režimu open access. Náměty na zajímavé
odkazy prosím posílejte na vedavyzkum@law.muni.cz.



Na Vědecký web byly umístěny aktualizované Informace k předávání údajů do
RIV.



Ústřední knihovna PrF MU informuje o bezplatném zpřístupnění databáze eBooks
Academic Subscription Collection, která obsahuje více než 117 000 relevantních
akademických titulů v plném textu. Databáze je přístupná zde a přístup je možné
využívat do 31. 12. 2013.



Vědecká rada Právnické fakulty MU na svém zasedání dne 1. října 2013 schválila
ustanovení habilitační komise pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Markéty
Selucké, Ph.D. docentkou v oboru Občanské právo. Vědecká rada dále na
základě výsledku tajného hlasování doporučila děkance předložit rektorovi návrh
na jmenování JUDr. Václava Stehlíka, Ph.D., LL.M. docentem v oboru Právo
Evropské unie.



RMU vyhlásil 2. výzvu k předkládání návrhů mezioborových výzkumných projektů
s počátkem řešení 1. 3. 2014. Výzva je ukončena dne 10. prosince 2013. Více
informací je k nalezení zde.



Dlouho očekávaná výzva k tzv. Norským fondům bude vyhlášena pravděpodobně
na přelomu roku.



Do 31. listopadu 2013 je možné podávat návrhy projektů spolupráce v rámci
programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání. Do
stejného data je možné žádat i o jednoměsíční stipendia.



Nadace Tomáše Bati vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant pro program
Výzkum a věda pro život 2013. Více informací je k nalezení ve výzvě a
v podmínkách výzvy.



Nadace Hugo Grotius vyhlásila výzvu k předložení návrhů projektů v právní a
justiční oblasti směřující k rozvoji právnického vzdělávání, publikační činnosti v
daném oboru a případně ke zlepšení přístupu k právní pomoci. Alokace na jeden
projekt je od 250.000,- Kč do 1.000.000,- Kč. Projekty je možné podávat do 31.
ledna 2014. Více informací zde.



Nadace Gerdy Henkel vyhlásila Cenu pro rok 2014 za účelem ocenění
vynikajícího výzkumu v oblasti humanitních věd. Nominace je možné podat do 31.
1. 2014. Jednou z podporovaných oblastí jsou dějiny práva. Více informací zde.



AV ČR pořádá od 1. do 15. listopadu Týden vědy a techniky.



Dne 7. a 8. listopadu se uskuteční kurz s názvem Jak propagovat výzkumné a
vzdělávací projekty. Více informací zde.



Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni zve na mezinárodní právní
konferenci Býkov 2013.



Fakulta práva Paneurópské vysoké školy zve na mezinárodní vědeckou
konferenci Poňatie a charakter práva.



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.

