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Tešia ma úspechy druhých

Profil Prof. Beaty Kosovej, rektorky UMB. Prestavenie kandidátky na Slovenku roka
2009.
Celoštátna súťaž študentov v SVA
KTV je poriadateľom celoštátnej súťaže študentov v ŠVA v sekciách teórie športu a
vedách a v pohybových skladach dňa 29.4.2009.
Univerzita tretieho veku otvára v akademickom roku 2009-2010 Ponuka štúdia UTV na akademický rok 2009-2010. Podmienky prijatia, kontaktné
štúdium
informácie.
Slovenka roka
Priamy prenos z odovzdávanie cien úspešným ženám - Slovenkám roka z budovy
SND. V kategórii veda a vzdelávanie nominovaná prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,
rektorka UMB.
Do Banskej Štiavnice sa vracajú školy
Slovenské univerzity postupvne vracajú svoje pracoviská do Banskej Štiavnice. Od
budúceho roka otvára externé štúdium aj Ekonomická fakulta UMB. Štúdium
hotelierstva a celstovného ruchu by malo študovať 40-60 vysokoškolákov.
Osemnásť z dvadsiaťich verejných vysokých škôl porušilo zákon pri vyberaní
školného v minulom akademickom roku. Nepochybili iba Univerzita Mateja Bela a
Univerzita veterinárneho lekárstva.
MŠ SR udelí tituly úspešným uchádzačom o vybudovanie centier excelentnosti,
ktorými boli vysoké školy ako aj ústavy SAV. Medzi úspešnými školami je aj UMB.
Centrá excelentnosti vykonávajú výskum prevažne v jednom odbore vedy a
techniky.
Podľa neoficiálnych informácií veľa slovenských vysokých škôl nesplní minimálne
jedno z kritérií pre uznanie štatútu univerzity. Rozhovor s rektorkou UMB o
výsledkoch komplexnej akreditácie.
Akreditačná komisia navrhuje začleniť UMB do kategórie vysoké školy. UMB
obhájila všetky predložené oblasti vedy a výskumu na veľmi dobreja a niektoré na
vynikajúcej úrovni. Rektorka UMB je presvedčená, že do roka UMB splní aj
posledné kritérium
Akreditačná komisia navrhuje začleniť UMB do kategórie vysoké školy. UMB
nespĺňa jedno z akreditačných kritérií. (počet študentov na na jedného učiteľa. UMB
má 1 rok na nápravné opatrenia. Podľa rektorky UMB, univerzita splní všetky
kritériá.
UMB splnila 5 zo 6 akreditatčných kritérií v rámci procesu komplexnej akreditácie.
Akreditačná komisia dáva UMB rok na to aby splnila poslené kritérium, inak môže
prísť o status univerzity.
UMB zíkskala z eurofondov 4,979 milióna eur na vybavenie učební novou
počítačovou technikou a dataprojektormi, vybudovanie dátového centra ale aj na
výmenu okien na budovách FPV, FHV, PrF a internátu na Triede SNP.

