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AULA, roč. 10, 03/2002

Stalo se…       (CHEPS)
1


Články:

Informace o stavu soukromého vysokého školství
(Václav Vinš, Pavel Němec, Zdeňka Pastorová)

2
Spolupráce Akademie věd ČR s vysokými školami
(Josef Syka)

10
Bayerische Beamtenfachhochschule – Bavorská vysoká škola odborná pro úředníky
(Maria Hammerich-Maier)

12
Rozum – největší kapitál, s nímž hospodaří dnešní univerzity
(Jan Hálek)

16
Postavení studenta ve výuce
(Aleš Vlk)

18
Připravenost absolventů různých středních škol ke studiu na České zemědělské univerzitě v Praze
(Marie Krhutová, Milan Slavík)


22
Učená společnost České republiky
(Jiří Grygar)

28
Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost
(Helena Zlámalová)

30
Koncepce výuky sociologie na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technickéhov Brně
(Karel Schmeidler)


32
Sociální portrét studentů 3. ročníků právnických fakult v České republice
(Lenka Menclová) 

36


Zprávy:

Vzdělávání inženýrů ve Velké Británii  (-bt-)
43
Umí evropští vysokoškoláci skutečně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi?  (-av-)

45
Dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni  (-ava-)
46
Běh Terryho Foxe  (-js-)
48
Prémie Otto Wichterleho v mezinárodním kontextu  (-dt-)
49
Manažerské mosty 2002  (-bt-)
50
Jižní Čechy – střední Evropa, region budoucnosti  (-jh-)
51
Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji
52
Literární akademie informuje (-kp-)
	První bakalářské státní závěrečné zkoušky
	Konference o tvůrčím psaní

53
53
Semináře k otázkám spolupráce vysokých škol s výrobními a servisními podniky 
 (-jz- -bt-)
  
   54
Virtuálna univerzita Bratislava 2002 (-js- -mh-)
   56
Seminář o hodnocení a hmotné stimulaci útvarů a pracovníků 
fakulty veřejné vysoké školy (-jz- -bt-)

   57
Letní škola výzkumu ve vysokém školství (-am-)
   59
Střípky moudrosti
60


Diskuse na aktuální téma:

Spolupráce vysokých škol s regionem
61


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují:

Ústav zahradní a krajinářské architektury
68
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
71


Kdo je kdo:

Jarmila Davies-Kunčovská
73


Dokumenty:

Do vaší databanky

Přírůstek počtu studentů na veřejných vysokých školách za období 
1995/1996–2000/2001

74
Srovnání vysokých škol z hlediska velikosti přírůstku celkového počtu studentů v letech 1995/1996–2000/2001 (v %) 

75
Na adrese www
Asociace a centra distančního vzdělávání v Evropě

76
Evropská unie – používané zkratky a jejich význam
77
Profesoři jmenovaní s účinností od 15. května 2002
79


Studie:

Jaroslava Vašutová
Příspěvek k výzkumu vysokoškolských učitelů

83



