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Oznámení s gratulací
Nabídka financování studentských výzkumných skupin „CENTRAL-Kolleg“

1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
V nakladatelství Grada Publishing, a.s. vyšla publikace „Nos neschováš aneb vše o
nose“ autora doc. MUDr. Jana Války a kolektivu. Mezi spoluautory mimo jiné patří prof.
MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. (přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku LF HK a FN HK).
Jménem vedení fakulty blahopřeji a přeji hodně úspěchů v další práci.
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2. NABÍDKA FINANCOVÁNÍ
„CENTRAL-KOLLEG“
Předkládá: proděkanka pro
vědeckou činnost / tel. 136

STUDENTSKÝCH

VÝZKUMNÝCH

Vyřizuje:

SKUPIN

Ing. E. Macourková / tel.
136

Dovolujeme si vás informovat o nabídce financování studentských výzkumných skupin
zvaných "CENTRAL-Kolleg".
Jedná o projekt strategického uskupení CENTRAL, jehož hlavním koordinátorem je
Humboldtova Univerzita v Berlíně, tudíž musí vždy být jedním z účastníků tato univerzita a
zbylými dvěma účastníky další dvě z univerzit, sdružených v uskupení CENTRAL: kromě již
jmenované Humboldt Universitats Berlin jsou to University of Warsaw, University of Vienna,
Eotvos Loránd University a Charles University.
Central kollegs jsou studentské výzkumné týmy, složené z doktorských studentů pod
vedením výzkumníků – juniorů, které rozvíjejí výzkumný projekt na téma svého zájmu, který
pak po případném udělení grantu několik měsíců realizují. V jednom Central kolleg jsou 3
junioři a 6 studentů. Projekty budou realizovány od června do prosince 2018 a obsahují 2
workshopy a virtuální i skutečnou mobilitu mezi projektovými partnery.
Uzávěrka 15. 4. 2018.
V roce 2018 budou uděleny 3 Central kollegs s finančním krytím až 4 800 EU/kolleg.
Více informací a formuláře jsou k dispozici na GZO (Ing. Macourková, l. 136),
případně zde:
https://www.projekte.hu-berlin.de/de/central/centralkollegs

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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