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Na Vědeckém webu byly pod rubriku Open Access vloženy upřesňující informace
k dílům v sekci monografie.



Na Vědeckém webu byla pod rubriku Open Access vložena další díla do sekce
Historicko-právní fond a sekce byla upravena.



V tomto umístění lze najít Bibliografii vybraných právnických časopisů a sborníků
1918-1989.



V příštích dnech bude vyhlášena výzva Fondu rozvoje Masarykovy univerzity
(FRMU). Jedná se do jisté míry o náhradu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ).
Tematické okruhy budou následující:
o Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké
škole
o Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
o Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
Sběr projektů bude probíhat pravděpodobně od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014.
Finanční rozmezí pro předkládané projekty bude od 50 tis. Kč do 100 tis. Kč.
Období řešení bude probíhat od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014. Předkládání projektů
bude obdobné jak u projektů specifického výzkumu. Zodpovědným pracovištěm
pro tento typ projektového rámce je Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou
podporu. Kontaktní osobou na RMU je Ing. Renata Danielová a aktuální pokyny a
informace budou zveřejněny mj. na stránkách Odboru pro rozvoj.



Bylo vydáno Opatření děkana č. 7/2013 o vyhlášení podpory katedrovým
záměrům v oblasti vědy a výzkumu pro období 2014-2015. Dané opatření
upravuje podmínky přidělení finanční podpory pro vybrané vědecké a výzkumné
aktivity kateder. Přístup k odkazu pod autentizací.



V rámci Česko-norského výzkumného programu byla vyhlášena výzva
k předkládání návrhů projektů. Výzva bude k tomuto programu jediná a končí 3. 2.
2014. Potřebné informace pro obě strany je možné nalézt zde.



Grantová agentura ČR a rakouská agentura pro vědu – The Austrian Science
Fund připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských
bilaterálních projektů v základním výzkumu. Veřejná soutěž bude otevřena od 15.
prosince 2013 s možností podání společného česko-rakouského projektu do 12.
února 2014. Více informací zde.



Grantová agentura České republiky bude jako nový nástroj podpory vědy a
výzkumu vyhlašovat tzv. juniorské granty. Více informací je k nalezení zde.
Důsledkem bude omezení tzv. postdoktoských projektů. Cílem těchto grantů bude
umožnit mladým vědcům budovat kvalitní VaV týmy.



Pod programem Horizont 2020 byly vyhlášeny první výzvy. Soupis je možné
nalézt např. na stránkách Odboru pro výzkum RMU a zde.



Odbor výzkumu RMU informuje o tom, že EK zveřejnila na svých stránkách
návrhy některých pracovních programů ještě před ukončením schvalovacího
procesu. Upozorňuje, že se jedná se o pracovní dokumenty, které nejsou
zavazující pro konečné rozhodnutí Evropské komise



Byl vydán Pokyn děkana č. 4/2013 vydávání vědeckých monografií v projektech
specifického výzkumu. Obdobně bude postupováno i u dalších nekomerčních děl.
Přístup k odkazu pod autentizací.



Vědecká rada Právnické fakulty MU na svém zasedání dne 3. prosince 2013
schválila ustanovení habilitační komise pro posouzení návrhu na jmenování JUDr.
Jana Kociny, Ph.D. docentem v oboru Trestní právo. Vědecká rada dále na
základě výsledku tajného hlasování doporučila děkance předložit Vědecké radě
Masarykovy univerzity návrh na jmenování doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
profesorem v oboru Trestní právo.



Rektorát MU vydal Opatření rektora č. 9/2013 k zajištění udržitelnosti výstupů v
oblasti duševního vlastnictví, které informuje o základních povinnostech
zaměstnanců v oblasti duševního vlastnictví. Přístup k odkazu pod autentizací.



Ústřední knihovna PrF MU informuje o zřízení bezplatného zkušebního přístupu k
databázi Legal Source (plné texty), a to do 26. 12. 2013. Tuto databázi podporuje
EBSCO. Více informací naleznete na Portálu EIZ-MU - EBSCO nové databáze.
Přímý odkaz na vyhledávání zde.



Odbor pro akademické kvalifikace informuje o vyhlášení soutěže Danubius Young
Scientist Award 2014.



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.

