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RMU vyhlásil výzvu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU). Jedná se o
pedagogické projekty zaměřené na inovaci stávajících předmětů či na vytvoření
předmětů nových. Prosíme o podání informace o záměru podat projekt na adresu
jiri.jaros@law.muni.cz do 12. 10. 2014. Projekty je možné podávat do 5. 11. 2014.
Téma dle aktuální potřebnosti fakulty je: „Dovednostní výuka a výuka v cizích
jazycích (mimo předměty programu Erasmus)“. Více informací zde.



V úterý dne 14. 10. 2014 proběhne v místnosti č. 025 od 12:45 do 13:30 krátké
školení na postup při zadávání projektů FRMU v systému ISEP.



RMU vyhlásil výzvu Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU). Tyto
výzkumné projekty mohou získat příspěvek až 5 mil. Kč na jeden projekt s tříletou
dobou realizace. Za celou MU budou podpořeny maximálně 4 projekty. Projekt
musí být realizován se zapojením akademických pracovníků více fakult na
jednom záměru. Projekty je možné na fakultě podávat do 21. 11. 2014. V případě
záměru podat projekt prosím o informaci na adresu jiri.jaros@law.muni.cz do 19.
10. 2014. Více informací zde.



Jednou za tři měsíce lze podat žádost o podporu malých projektů do
Visegrádského fondu. O podporu v rámci standardních projektů je možné žádat
2x ročně. Projekty bývají vědeckého rázu a výstupy musí být zaměřeny na region
zemí V4. Více informací zde.



Výzvy Grantové agentury ČR (GAČR) budou vyhlášeny na jaře 2015. Pro
zajištění předložení kvalitních záměrů je již nyní vhodné postupně zahájit jejich
přípravu.



První výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) budou
vyhlašovány v první polovině roku 2015. Jedná se o pokračování Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace.



Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Sledovat program je možné zde.



Program podpory výzkumu RMU nabízí svou průběžnou výzvou granty na
podporu přípravy mezinárodních výzkumných projektů. Více informací zde.



Dne 7. října 2014 proběhlo zasedání Vědecké rady PrF MU. Mimo jiné bylo
schváleno podání žádosti o akreditaci kvalifikačních řízení oboru Mezinárodní a
evropské právo. Také bylo zahájeno habilitační řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D.
a na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada PrF MU doporučila
děkance, aby předložila rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování
JUDr. Jana Kociny, Ph.D. docentem v oboru Trestní právo.



MŠMT vytvořilo na svých stránkách sekci Evropský výzkumný prostor informující
o programu Horizont 2020.



Zde je k nalezení pozvánka k vytvoření Světové síti Univerzity v Lublani.



Moravian Science Centre Brno zve na přednášku o brand building.




Zde je možné nalézt prezentaci ze semináře o National Science Foundation USA.



Nizhny Novgorod Academy of Law zve na konferenci „Topical Issues of
Jurisprudence“. Více informací zde.



Dne 23. 10. 2014 se uskuteční Informační den zaměřený na příležitosti pro
společenské a humanitní vědy v letos zahájeném evropském rámcovém
programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.



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/.

Ústřední knihovna PrF MU informuje o získání zkušebního přístupu do databáze
"Investor-State LAWGUIDE" do 13. 10. 2014. Přihlášení do databáze:
http://www.investorstatelawguide.com; login: Username: masaryk; Password:
Ma$Aryk14

