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Stalo se…
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Články:


Ze závěrečné zprávy úkolu pro státní správu 
„Rozšíření a proměny terciárního vzdělávání“
(Oto Roth)



2
Problémy s interpretací vysokoškolského zákona v oblasti rozvoje distanční formy vzdělávání
(Eva Dvořáková, Helena Zlámalová)



8
O učitelích a studentech
(Oldřich Pytela)


10
Univerzity technického směru a „odliv“ odborníků (BRAINDRAIN)
(Robin Healey)


12
Soutěž „e-learning“
(Jaroslava Mikulecká, Petra Poulová)


17
Boloňská deklarace a tendence v terciární vzdělávací sféře v některých zemích OECD
(Karel Rýdl, Ondřej Hausenblas)



22
Otázky vzdělávání v kontextu reformy veřejné správy
(Antonín Malach)


28
Vědeckotechnické parky v České republice
(Pavel Švejda)


33



Zprávy:


Celostátní konference studentů vysokých škol  (-bt-)

38
Mezinárodní veletrh Svět knihy 2002  (-jkř-)

39
Poslední Forum 2000 na Hradě  (-jl-)

41
Přednáška o stipendijních možnostech a studiu ve Francii  (-ip-)

42
Jak vysokoškolské instituce reagují na změny v očekávání studentů?  (av-)

43
Ohlédnutí za desetiletou existencí Západočeské univerzity v Plzni  (-js-)

44
Z Evropské unie:
	Evropská investiční banka  (-bt-)
	Velký Evropan Alcide de Gasperi


46
48
Projekt HERN (Higher Education Research Network)  (-hš-)

48
Studenti, výzkum a spolupráce s průmyslem na Fakultě chemické technologie VŠCHT v Praze  (-ah-)


49
Distanční vzdělávání na geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze  (-hk-)


51
Étos a utváranie mravnej identity osobnosti (recenze na knihu)  (-jm-)
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Diskuse na aktuální téma:


Rozšíření a proměny terciárního vzdělávání
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Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují:


Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Vysoká škola J.A. Komenského

61
Kdo je kdo:


Helena Illnerová
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Dokumenty:


Do vaší databanky
Počet studentů s cizím státním občanstvím a jejich podíl na celkovém počtu studentů na veřejných vysokých školách v akademickém roce 2000/2001



65
Srovnání vysokých škol z hlediska podílu studentů s cizím státním občanstvím na celkovém počtu studentů v akademickém roce 2000/2001  (v %) – graf


66
Na adrese www
Vysoké školy – kandidátské země do EU (1. část)


67
Bolzanova cena  (-vh-)
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Studie:


Ivana Sládková
Propagace a nabídka vzdělávacích programů v České republice


72



