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Na Vědeckém webu byla pod rubriku Open Access vložena další díla.



Dne 1. 4. 2014 na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada PrF MU
doporučila děkance, aby předložila rektorovi Masarykovy univerzity návrh na
jmenování JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. docentkou v oboru Občanské právo.



Dne 5. 6. 2014 od 12:40 proběhne na PrF MU v místnosti 208 informační seminář
na téma Horizont 2020. Více informací zde.



Z tohoto umístění je možné stáhnout stručnou příručku se základními informacemi
k programu Horizont 2020.



Ústřední knihovna PrF MU informuje:
o o zveřejnění nového e-časopisu „Duševné vlastníctvo“. Tento časopis si
vždy vyžaduje při otevření pdf. souboru přihlašovací heslo:
eDV_1401_@b0nEnt. Dostupné (pod autentizací) zde
o ke všem pro PrF MU licencovaným časopisům je možné přistoupit ze
stránek Ústřední knihovny z tohoto umístění.



Časopisy Masarykovy univerzity je možné nalézt zde.



Do 30. 6. 2014 je možné žádat o granty Husovy nadace.



Do 30. 6. 2014 je možné žádat o stipendia Husovy nadace pro doktorandy a
doktory do 35 let.



Fakulta sociálních věd UK vyhlašuje Cenu Josefa Vavrouška. Uzávěrka je 27. 6.
2014.



CTT MU vyhlásilo interní výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu ověření
funkčnosti technologie/produktu (fáze proof of concept). Prostředky mohou být
poskytnuty na nákup materiálu, externích služeb, příp. mezd souvisejících s
ověřováním funkčnosti již existujícího výsledku VaV za účelem jeho budoucího
využití v praxi. Dle vyjádření CTT může nabídka této finanční podpory být i v
oblasti společenskovědních oborů způsobem, jak perspektivní výsledky VaV
výrazněji posunout na cestě k budoucí komerční využitelnosti. Více informací na
e-mailu zemanova@ctt.muni.cz.



MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských
výzkumných projektů. Informace k dalším obdobným mobilitním programům je
možné nalézt zde.



Ministerstvo vnitra České
bezpečnostní experty.



Masarykova univerzita připravila k 95. výročí svého založení výstavu s názvem
Dotkni se vědy.
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V případě, že je nutné zamítnout v systému INET nějaký doklad (např. závazek,
objednávku, cestovní příkaz), prosím dbejte na formulaci zdůvodnění při
zamítnutí. Zdůvodnění se ukládá do systému a je součástí podkladů pro případné
kontroly ze strany poskytovatelů dotací atp.



Připomínáme, že veškeré výdaje je nutné uskutečňovat v souladu s principy
hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Poskytovatelé dotací pak stanovují další
pravidla pro nakládání s prostředky. Každý výdaj je tedy nutné zkoumat jak
z hlediska pravidel poskytovatele, tak z hlediska dodržení výše uvedených
principů.



Prosíme, v případě, že vyjíždíte na služební cestu z projektových prostředků,
uvádějte ve zprávě o služební cestě informaci o názvu daného projektu. Pokud je
to relevantní, prosíme i o uvedení registračního čísla projektu.



Další informace je možné nalézt v aktualitách Odboru výzkumu RMU, Odboru pro
akademické záležitosti a Odboru pro rozvoj, na stránkách www.vyzkum.cz,
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs a http://www.h2020.cz/.

