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Prispevok
UMB v BB, Centrum pre celoživotné vzdelávanie
UMB, Metodické centrum UMB pre Slovákov
žijúcich v zahraničí
Pozrite si, ktor kandiduje do Európskeho
parlamentu
Vysoké školy trápi plagiátorstvo, problém sa
rozmáha
Bystrici hrozí stata statusu univerzity

III. ročník Detskej univerzity UMB 2009

Obsah
Víťazi výtvarnej súťaže Moja najobľúbenejšia rozprávka Pavla Dobšinského.
Výtvarná súťaž žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Zoznam kandidátov pre voľby do Európskeho parlamentu 2009. Prof. Ing. Jaroslav
Ďaďo, PhD., EF UMB.
Problémy s plagiátorstvom na vysokých školách na SR. Niekoľko prípadov aj na
UMB. Odhaľovať pomáha program Theses z Masarykovej univerzity Brno. Plánuje
zakúpiť aj UMB.
Akreditačná komisia dáva UMB rok na to, aby splnikla kritériá. Inak jej vezme
status univerzity. UMB nesplnila posledné kritérium - pomer počtu študentov a
pedagógov. Napriek tomu rektorka UMB verí ze univerzita svoj status obháji.
Porovnanie poplatkov za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na slovenských
univerzitách.
Majstrovstvá Slovenska mužov a juniorov v športovej gymnastike. V hodnotení
jednotlivých disciplín uspel Martin Argaláš, člen UMB BB, ktorý zvíťazil na
kruhoch, v preskoku a na hrazde.
V minulosti mizli najmä skriptá a knihy, objektom v súčasnosti sú počítače či ich
programové vybavenie. Podľa prorektorky Miloty Vetrákovej boli, na UMB,
najčastejším objektom dataprojektory, počítače, monitory, kamera a fotoaparát.
Sedem z deväžnástich univerzít má za sebou komplexnú akreditáciu. Viacerým z
nich hrozí, že o titul univerzita prídu. Dôsledky komplexnej akreditácie na
slovenské vysoké školy.
Rezort školstva robí podľa ministra Jána Mikolaja všetko pre to, aby v Banskej
Štiavnici bola nejaká forma vysokoškolského štúdia. Záujem prejavila aj
banskobystrická Univerzita Mateja Bela.
Všetky kritériá komplexnej akreditácie splnilo zatiaľ 5 univerzít. Minimálne jedno
kritérium nesplnila Univerzita Mateja Bela v BB, Žilinská univerzita a bratislavská
Ekonomická univerzita.
Čo najviac chýba cestovnému ruchu v Banskobystrickom kraji, ktorý svojimi
danosťami patrí k turisticky veľmi atraktvnym oblastiam Slovenska a čo by mu
pomohlo.
Oznam: UMB a CCV organizuje III.ročník Detskej univerzity UMB 2009 v dňoch
17.-21. august 2009.
Predĺženie termínov podávania prihlášok na štúdium na VŠ. Na FHV
UMB(prekladateľstvo a tlmočníctvo v taliančine) sa dá hlásiť do 11. augusta 2009.
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