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AULA, roč. 11, 02/2003

Stalo se…
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Články:


Spolupráce vysokých škol s výrobními a servisními podniky
(Jan Šrámek)


2
Akreditace vysokoškolských studijních programů v letech 1999–2002
(Jiří Smrčka)


4
Vzdělávací program Evropské unie SOCRATES II – Minerva
(Helena Šebková, Marta Šlemendová)


11
ECLIT (Projekt rozvoje kulturního vzdělávání s využitím nových technologií)
(Paul Whittaker)


13
Střípky moudrosti

17
Dotazníkové šetření mezi delegáty 13. sjezdu Vysokoškolského odborového svazu v Pardubicích
(Ondřej Svatoň)



18
Poznámky k výuce podnikatelské etiky na vysokých školách
(Anna Putnová)


21
Hodnocení učitelů studenty – zamyšlení nad tím proč a jak…
(Aleš Vlk)


25
Odborná praxe studentů Škoda Auto Vysoké školy (zkušenosti z praxe posluchačů
soukromé vysoké školy)
(Alena Chromcová, Radka Kolínská)



27



Zprávy:


Mezinárodní sympozium IGIP 2002  (-jmě-)

30
Kvalita v projektech mobility programu Leonardo da Vinci  (-jp-)

31
Evropské země začaly dohánět světové ekonomiky (stav na konci roku 2002)  (-jš-)

33
Seminář na téma „Hodnocení kvality vysokých škol“  (-tz-)

35
Univerzita Pardubice a Národní program počítačové gramotnosti  (-pp-)

36
Britští absolventi vysokých škol si stěžují, že postrádají klíčové schopnosti  (-jš-)

38
Kdo bude dělat v Evropě vědu a výzkum?  (-av-)

38
Koordinátoři z českých univerzit se sešli v Pardubicích  (-zk-)

40
10 let České asociace distančního univerzitního vzdělávání  (-jlo-)

42
Studentská konference na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8
(-kh-)  (-jm-)  (-vlp-)


44
Nově otevřené obory na Univerzitě Pardubice  (-iv-)  (-jku-)  (-ik-)

45
Semináře o spolupráci vysokých škol s praxí  (-jšt-, -jš-)

47
Učil jsem na japonské univerzitě  (-ms-)

48
Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)  (-vk-)
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Diskuse  na  aktuální  téma:


Bakalářský studijní program na vysokých školách v současnosti
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Vědeckovýzkumná  a  vzdělávací  pracoviště  se  představují:


Centrum pro otázky životního prostředí – Univerzita Karlova

57
Laboratoř růstových regulátorů
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Kdo  je  kdo:


Sjur Bergan
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Dokumenty:


Do vaší databanky


Program Erasmus – mobilita učitelů na základě bilaterálních dohod vysokých škol v letech 1998–2002
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Profesoři jmenovaní s účinností od 1. května 2003
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Studie:


Vladimír Strečko
Analýza úrovne vyučovania matematiky


67



