Věda  archiv
Právnická fakulta

Vyhlášeno 16. kolo soutěže GAUK pro rok 2019

09. 10. 2018

Grantová agentura UK vyhlásila nové kolo sout ěže pro podávání projekt ů s po čátkem řešení v roce 2019. Sout ěž je ur čena pro studenty
magisterského či doktorského studijního programu. | více...

TAČR  vyhlášení 2. kola soutěže v programu ÉTA

14. 05. 2018

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. kolo ve řejné sout ěže v programu ÉTA P r o g r a m É T A j e z a m ěřen na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu. Podpořeny budou projekty s přínosem | více...

GA ČR vyhlásí veřejnou soutěž grantových projektů EXPRO

02. 01. 2018

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO Grantová agentura
ČR informovala, že v roce 2018 | více...

Seminář k soutěži Grantové agentury (GAUK)

04. 10. 2017

Pozvánka na seminář pro předkladatele nových projektů do 15. kola soutěže Grantové agentury UK Kdy: 18. října 2017 od 15.00 hod Kde: v místnosti
č. 213 budova | více...

Sdělení proděkana pro vědu, výzkum a ediční činnost č. 1/2017 k povinnému zavádění
personálních identifikátorů ORCID

03. 10. 2017

Dovolujeme si upozornit na sdělení proděkana pro v ědu, výzkum a edi ční činnost č. 1/2017, kterým p řipomínáme povinnost akademických,
vědeckých aj. publikujících pracovníků UK, stejně | více...

Sdělení tajemníka k čerpání finančních prostředků poskytnutých na vědu a výzkum v roce 2017

03. 10. 2017

Termín pro ukončení čerpání finančních prostředků poskytnutých na projekty vědy a výzkumu byl stanoven na 1. prosince 2017. Sdělení tajemníka
naleznete zde . | více...

GA UK – vyhlášení soutěže pro rok 2018

15. 09. 2017

Grantová agentura UK vyhlašuje opatřením rektora č. 42/2017 15. kolo soutěže Fakultní termíny jsou stanoveny takto: Lhůta pro podání přihlášek
nových projektů | více...

Vyhlášení excelentních soutěží ERC

26. 07. 2017

Rádi bychom Vás upozornili na termíny otevření nových výzev k podávání návrhů v rámci Evropské výzkumné rady (European Research Council,
ERC). Výzva je otevřena výzkumníkům | více...

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKOFRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH
PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 20182019

29. 05. 2017

Dovoluji si Vás upozornit na VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKOFRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018
2019. Detailní informace k výzvě naleznete zde. Potřebné formuláře | více...

Vyhlášení 2. kola soutěže Primus

05. 04. 2017

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že prostřednictvím opatření rektora č. 17/2017 a č. 19/2017 bylo vyhlášeno nové kolo soutěže Primus pro
rok 2018. Hlavním cílem | více...
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