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Stalo se…
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Články:


Význačné jubileum

	2
Proměny ve výuce studentů medicíny - příčiny, možnosti, způsoby a (naše) realita
(Jaroslav Dušek)

	8
Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie (Závěry výzkumného projektu RS 98013)
(Helena Zlámalová)
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K pražskému setkání o společnosti vědění
(Ladislav Tondl)

	18
Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel
(Ivana Čeňková)

	23
Rozšiřující souběžné distanční studium na univerzitní diplom v Německu
(Antonín Malach)

	27
Z pohledu studenta
(Studium v České republice, ve Spolkové republice Německo a ve Velké Británii)
(J. Lisalová, J. Baštová)


	33
Národní politika výzkumu a vývoje
(František Hronek)

	39



Zprávy:


Mimořádné zasedání Výboru pro vzdělání OECD v Praze (projev ministra školství)

	2
Jak se plní doporučení OECD?  (-jh-)

	5
Informace o evropském kurzu LOLA  (-dvor-)

	7
Vysoká škola válečná v meziválečném Československu  (-jf-)

	11
Vyšla nová biografická příručka nositelů Nobelovy ceny za chemii  (-tes-)

	14
Bilancování české a slovenské univerzity  (-ab-)

	16
Víte, že… (-bt-)

	18
Střípky moudrosti

	19
Popularizace distančního vzdělávání na Slovensku  (-ib-)

	20
Proč jsme takoví (-sk-)

	23
Zkušenosti z rozvoje Fakulty ekonomické ZČU  (-mp, le-)

	25
Praha - Evropské město kultury roku 2000  (-bt-)

	29
Metodológia vied o výchove  (-dh- SR)

	32
Sonda maturant '99  (-ks-)

	34
Co je EIPOS?  (-bt-)

	36
Stavební fakulta VUT v Brně

	37
Papežská akademie PRO VITA  (-vz-)
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Diskuse na aktuální téma:


Kurz distančního vzdělávání: „Řízení vysokých škol“
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Vědeckovýzkumná pracoviště se představují:


Centrum molekulární biologie a medicíny UP - účel, program, výsledky
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Institut výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Kdo je kdo:


Eduard Zeman
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Dokumenty:


Do Vaší databanky (Podíl přijatých na počtu přihlášených ke studiu v jednotlivých skupinách fakult vysokých škol v roce 1998)
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Na adrese www (Instituce informující o možnostech, podpoře a nadacích ve vzdělávání)
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Vzdělávání ve světě propojeném informačními sítěmi
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Studie:


Dagmar Horáčková, Radim Ryška:
Vysokoškoláci na trhu práce


	56
Róbert Štefko:
Testovanie trhovej pozicie vzdelávacej organizácie a stupne jej citlivosti pri reakcii
na nositeľov dopytu
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Bohuslav Svoboda:
Je redukce počtu posluchačů lékařských fakult nutná?
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