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Prispevok

Vysoké školy ponúkajú druhú šancu

Niektoré univerzity asi neprežijú
O štúdium na UK je najväčší záujem

Obsah
Možnosti dodatočného prijímacieho konanania na slovenských
univerzitách. FHV UMB prijíma prihlášky do 11. augusta 2009 na
Prekladateľstvo a tlmočníctvo v študíjnom programe Talianský jazyk a
kultúra.
Rozhovor s Ľuborom Fišerom, predsedom Akreditačnej komisie o
komplexnej akreditácii. UMB má vysoký počet študentov na jedného
učiteľa. Znížiť by mala počet študijných programov a zvýšiť ponuku
študijných programov v CJ.
Záujem o štúdium na VŠ. UMB patrí medzi školy s najviac prihlášok na
jedno plánované miesto.

Záujem stredoškolákov o štúdium na VŠ. Pracovný trh žiada informatikov,
najviac stredoškolákov sa hlási na humanitné a ekonomické vedy.
Vláda schválila limity súme pre jednotlivé verejné vysoké školy na
Schválili limity pre bezplatných externistov VŠ akademickoý rok 2009/2010 v rámci ktorých budú môcť prijímať študentov
na bezplatné externé štúdium. UMB 350 tis. - 425 tis. €.
Webnoviny
v roku 2010/2011
Vegetácia a Vertigo Drevorezba a divadlo v
Od začiatku júla zdobí dvor Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe
Ľudové noviny Békešskej Čabe
drevorezba, dielo prof. UMB Jany Kožuškovej s názvom Vegetácia.
Do prvej desiatky fakúlt podľa počtu evidovanýách prihlášok patríí aj
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrii. Medzi školy s najvyšším
Hospodárske
Najviac prihlášok dostala opäť fakulta UKF v pomerom (uchádzač - ponúkané miesta) patrí aj Právnická fakulta UMB.
(20 študentov na 1 miesto).
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Mladí chcú študovať právo, techniku nie
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Hlas ľudu
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Detská univerzita a letný tábor pre deti
Ľudové noviny krajanov
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Letná škola ľudového tanca

Slovensko, krajina mojich predkov

DFS Pramienok, Selenč, Srbsko sa zúčastnil v dňoch 5.-14.7.2009 na
Slovensku v BB, Letnej školy ľudového tanca. Podujatia sa zúčastnilo 14
deti zo Selenče, deti z Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a Českej republiky.
Prázdninové akcie Metodického centra UMB v BB pre Slovákov žijúcich v
zahraničí a zahraničných študentov. - Detská univerzita Slovensko krajina mojich predkov a Letný tábor pre slovenské deti z Maďarska Tatranské leto.
Žiaci základných škôl v Srbsku sa zúčastnili 1. Detskej univerzity, ktorú
usporiadala UMB v BB za finančnej podpory MŠ SR a NRSNM v Srbsku.
Učastníci boli aj deti z Rumunska, Maďarska a Ukrajiny.
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Do konca týzdna by mala Akreditačná komisia zverejniť hodnotenia VŠ.
Komplexnou akreditáciou zatiaľ prešla Univerzita veterinárneho lekárstva v
Akreditačná komisia do piatka uzavrie
Košiciach. O štatút univerzity pravdepodobne príde aj UMB v Banskej
Webnoviny
komplexné akreditácie VŠ
Bystrici.
Žilinskej univerzite hrozí, že prídu o svoj univerzitný titul. Škola nesplnila
zo šiestich kritérií len jedno - počet bakalárov a magistrov na prepočítaný
Žilinská univerzita sa možno zmení na vysokú počet vysokoškolských učiteľov. Strata titulu hrozí aj Univerzite Mateja
SME
školu
Bela.
Sedem univerzít, devätnásť škôl bez zaradenia a jedna odporbná vysoká
škola. To je nový pomer vysokých škôr. Akreditačná komisia oficiálne
ukončila komplexnú akreditáciu vysokých škôl.
SME
Titul univerzita si zasluži sedem škôl
Titul univerzita si podľa Akreditačnej komisie, ktorá dnes uzavrela
niekoľkoročné hodnotenie kvality vysokých škôl, zaslúži celkom šesť
Akreditačná komisia: Titul univerzita si zaslúži vysokoškolských inštitúcií. UMB nesplnila jedno kritérium maximálneho
www.cas.sk
len 6 škôl
počtu 20 študentov na jedného pedagóga.
Titul univerzita si podľa Akreditačnej komisie, ktorá dnes uzavrela
niekoľkoročné hodnotenie kvality vysokých škôl, zaslúži celkom šesť
Hospodárske
vysokoškolských inštitúcií. UMB nesplnila jedno kritérium maximálneho
noviny
Titul univerzita si zaslúži šesť škôl
počtu 20 študentov na jedného pedagóga.
Akreditačná komisia oficiálne ukončila komplexnú akreditáciu VŠ. Vačšinu
Žilinská univerzita má stratiť titul aj
univerzít odporúča preradiť na vysoké školy bez zaradenia. Je medzi nimi
SME
doktorandov
aj Žilinská univerzita a Univerzita Mateja Bela v BB.
Akreditačná komisia odporúča, aby minister školstva ponechal medzi
univerzitami len šesť zo 17 vysokých škôl. Pre nesplnenie kritéria limitu
Na Slovensku má byť šesť univerzít - v
študentov na pedagógov zrejme prídu o univerzitné postavenie aj UMB v
Webnoviny
Bratislave, Košiciach a Zvolene
Banskej Bystrici.
Minister školstva Ján Mikolaj plánuje priznat status univerzity ďalším
Hospodárske
Štatút univerzity chce Mikolaj pre ďalších päť piatim vysokým školám, medzi ktorými je aj Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici.
noviny
škôl
Čaro letného Slovenska - Z aktivít čabianskych Účasť žiakov z Békešskej Čaby, Sarvaša a Slovenského Komlóša na
Ľudové noviny študentov
Detskej univerzite UMB Slovensko - krajina mojich predkov
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