MASARYKOVA UNIVERZITA
PRÁVNICKÁ FAKULTA
ODDĚLENÍ PRO VĚDU, VÝZKUM A PROJEKTOVOU PODPORU

NEWSLETTER SRPEN 2014



Na Vědeckém webu fakulty byly rozšířeny externí zdroje v sekci Open Access.



Na Vědecký web byla v sekci Open Access přidána další díla.



Na Vědeckém webu fakulty byly
indexovaným v databázi SCOPUS.



Do 15. září je možné podávat návrhy projektů spolupráce s rakouskými
univerzitami v rámci programu Aktion ČR – Rakousko.



Byly otevřeny nové výzvy DG Justice:

aktualizovány

informace

k časopisům

o Call for proposals - Projects to enhance the rights of persons suspected or
accused of crime – Action grants 2014, uzávěrka: 30/10/2014
o Call for proposals - Projects to support European judicial training – Action
grants 2014, uzávěrka: 17/11/2014
o Call for proposals - Projects to prevent and combat racism, xenophobia,
homophobia and other forms of intolerance – Action grants 2014,
uzávěrka: 12/11/2014
o Call for proposals - Drugs policy initiatives – Action grants 2014, uzávěrka:
05/11/2014



V tomto umístění je možné nalézt informace k tendru Legal review on industrial
design protection in Europe.



Odbor výzkumu zpracoval metodický list k podávání a participaci na projektech
Horizont 2020. Je zde možné nalézt i přehledné informace o struktuře programu.




Byla přijata aktualizace Pracovního programu Horizont 2020.



Odbor pro rozvoj zveřejnil informaci k průběžným zprávám realizace projektů
FRMU.



Masarykova univerzita pořádá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR konferenci s názvem „Evropské strukturální fondy 2009-2014
aneb světlo a stín evropských projektů“.



Moravian Science Centrum Brno pořádá sérii workshopů s vědecko-popularizační
tématikou. Účast na nich je bezplatná. Více informací je možné získat na
dana.hladka@mscb.cz.

Dne 23. září se bude konat seminář zaměřený na představení programů National
Science Foundation cílících na mezinárodní spolupráci.

o 4.9. Uvádění aktivit (prohloubení tréninku uvádění programů, skloubení
dohromady s poskytováním zpětné vazby na konkrétních programech), lektorka:
Radka Zounková

o 18.9., 19.9. a 2.10: Hlasová dílna a prezentační dovednosti (jak zaujmout,
jaký postoj zvolit, jak pracovat s hlasem a jeho polohou, jak mluvit tak, aby lektoři
nezačali po půl dni chraptět a pod.), lektor: Matěj Forman

o 16.10. Impro-trénink: pokud lektorovi do připraveného vystoupení či přednášky
vstoupí nečekaná událost/otázka/reakce návštěvníka, jak na ni odpovědět, aniž
by nastalo trapné ticho, jak se nenechat vykolejit, ale plynule navázat. Lektoři:
Improvizační skupina BAFNI! (Simona Trávníčková a Jan Labohý)



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/.

