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Články:


Srovnávací výzkum systému pedagogického vzdělávání vysokoškolských učitelů-inženýrů v ČR a vybraných zemích EU
(Jindra Lisalová)
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Aktuální problémy vysokoškolských knihoven
(B. Ramajzlová, D. Tkačíková)

	7
Distanční vzdělávání v Akademii J. A. Komenského Praha
(Oldřich Pavlík)

	11
Zdokonalování vědeckého potenciálu
(Eva Hillerová)

	17
Univerzita a regionální rozvoj
(Věra Poláčková)

	22
Distanční vzdělávání a změna konceptu vzdělávání dospělých
(Donald J. MacIntyre)
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Zprávy:


Právnická fakulta jubilující  (-zg-)

	2
Mapování českých a slovenských historických památek v Americe  (-mr-)

	5
Ceny Akademie věd ČR za rok 1998  (-dt-)

	7
Semináře k DiV v CSVŠ  (-jp-)

	11
Kdo si může dovolit platit vysokoškolské vzdělání?  (-ad-)

	12
Co víme o Evropském parlamentu?  (-jb-)

	15
Výjezdní zasedání pracovníků odboru vysokých škol MŠMT ČR a CSVŠ  (-jp-)

	19
SCHOLA '99 - Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov  (-jl-)

	20
Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně  (-jb-)

	22
Věda pod mikroskopem  (-dt-)
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Vysokoškolské poradenství na Vysoké vojenské škole ve Vyškově  (-mg-)
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Diskuse na aktuální téma:


LOLA (Learning about open learning)
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Vědeckovýzkumná pracoviště se představují


Institut tropického a subtropického zemědělství (ITSZ) - ČZU v Praze
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Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty VŠP v Hradci Králové
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Kdo je kdo:


Josef Průša
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Dokumenty:


Do Vaší databanky (Základní údaje o vysokých školách v České republice)
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Na adrese www (Přehled internetových adres ministerstev školství členských a přidružených zemí Evropské unie)
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Akademie věd ČR udělila dvě čestné oborové medaile (-dt-)

	45
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání - Společné prohlášení ministrů školství evropských států na setkání v Boloni dne 19. června 1999
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Studie:


Olga Jílková, Růžena Krnínská, Pavel Pech:
Uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v praxi
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Jiří Závada:
Univerzita v Bathu (Specifiky institucionálního rozvoje přední britské vysoké školy)
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Helena Koláriková, Jan Kostelník:
Uplatnenie absolventov STU Bratislava v praxi
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Robin Healey, BA, PDESL, MAAL 1, Miloslav Tocháček, ČVUT
Internacionalizace vysokých škol (Role pracovníka zahraničního odboru)
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