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



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



Do 28. února 2014 je nutné vložit publikace do IS MU pro RIV. Ústřední knihovna
fakulty poté provede kontrolu zavedených údajů. Následné opravy jsou možné po
předchozí domluvě s paní Mgr. Petrou Georgala. Tyto opravy je možné provádět
nejpozději do 15. března 2014. Daná povinnost platí pro všechny akademické
pracovníky i studenty doktorského stupně studia!



Dne 15. ledna bylo vydáno (přístup pod autentizací):
o Sdělení děkana č. 1/2014 Cílové odměny za zpracování grantového
projektu
o Sdělení děkana č. 2/2014 Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti
publikací za rok 2014
o Sdělení děkana č. 3/2014 Vyslání na zahraniční konference a podpora
zapojení do zahraničních sítí (mimo SR)



Od 1. 1. 2014 je v účinnosti Směrnice č. 3/2014 Habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem a Masarykově univerzitě. Úprava kvalifikačních řízení tak
byla oproti předchozí úpravě významně modifikována.



Ústřední knihovna PrF MU informuje zkušebním přístupu do databáze Central &
Eastern European Academic Source v době od 1. - 31. ledna 2014. Dále
informuje o zpřístupnění International Encyklopedia of Law Online z produkce
Wolters Kluwer.



Evropská výzkumná rada vyhlásila výzvu k podávání ERC grantů. Více informací
zde. Technologické centrum Akademie věd pořádá informační seminář dne 17.
února 2014 v Praze.



Byla vyhlášena výzva ke Grantům TGM. Projekty se mohou pohybovat v rozmezí
4 tis. Kč – 50 tis. Kč a je možné je podávat do 27. 2. 2014.



Odbor pro výzkum informuje o vyhlášení Ceny za výzkum za rok 2014, a to
v následujících kategoriích:



o

Cena G. J. Mendela (hlavní cena za mimořádné výzkumné výsledky)

o

Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

o

Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

o

Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

Odbor pro akademické kvalifikace informuje o vyhlášení:

o Ceny rektora MU 2014. Nominace je možné podávat do několika různých
kategorií, a to do 28. února 2014.
o Danubius Young Scientist Award 2014
o Ceny Gerdy Henkel 2014, kde jedním z podporovaných je i obor dějin
práva
o Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2013



Odbor pro výzkum informuje o vyhlášení stipendijní výzvy ze strany
Francouzského velvyslanectví. Přihlášku je možné podat do 14. března 2014.
Více informací zde.



Dne 12. února 2014 proběhne v Brně seminář Finanční a právní aspekty
programu HORIZON 2020 pod hlavičkou Technologického centra Akademie věd.



Odbor pro výzkum informuje o spuštění kurzu Organizace a řízení vědy a
projektového managementu, který je určen mj. i pro studenty doktorského stupně
studia. Hlásit se je možné do 9. února 2014.



Dne 20. a 21. února se uskuteční seminář „Jak propagovat vědu ve světě:
Americká zkušenost“.



31. konference Evropské asociace práva a ekonomie (EALE) se bude konat v září
2014 ve Francii. Více informací zde.



Právní akademie Nižního Novgorodu zve na konferenci Aktuální problémy
filozofie práva a státu. Více informací zde a zde.



Další ročník „International Junior Faculty Forum“ se koná v Stanfordu. Call for
Papers zde.



Ve dnech 21. - 25. dubna 2014 se v Praze bude konat konference Inovativní
informační technologie.



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.

