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INSTITUT CELOŽIVOTNíHO

VZDĚLÁVÁNí MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
vysokoškolský
ústav

V Brně dne 11. 7. 2018
Čj.: 14565/2018-791
Určeno: akademickým pracovníkům
ústavu

ICVa ostatním pracovníkům vysokoškolského

Nařízení ředitelky

č. 5 I 2018

Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního
plánu
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 na VÚ ICV MENDELU

Ředitelka vysokoškolského
ústavu v souladu s nařízením
rektora 17/2018
Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2019-2020, Pravidla
a vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B (č. j. 12053/2018-925) vyhlašuje
vnitřní soutěž na vysokoškolském ústavu projektů kategorie B do IP MENDELU
(2019-2020).
Soutěž je vyhlašována pro následující tematické

.

okruhy:

a) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů na úrovni předmětů / kurzů;
b) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
Přihlášky je třeba zpracovat na příslušném formuláři (viz příloha č. 2 nařízení rektora
17/2018)
a odevzdat
jak v tištěné, tak v elektronické
podobě
nejpozději
do 31. července 2018 do 12:00 hod. Výsledky vnitřní soutěže budou vyhlášeny
do 31.8.2018.
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