PONDĚLÍ 12. DUBNA – PÁTEK 16. DUBNA 2010

Ve dnech 12. – 16. dubna 2010 se na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany
uskuteční přijímací zkoušky do vojenského i civilního bakalářského a navazujícího
magisterského studia. Fakulta nabízí celkem studium v 11 studijních oborech v prezenční a
kombinované formě.
Uchazeči o vojenské bakalářské studium vykonají zkoušky z matematiky, anglického jazyka a
tělesné zdatnosti. Uchazeči o vojenské prezenční navazující magisterské studium vykonají
přijímací zkoušku z matematiky, odborného základu, anglického jazyka a tělesné zdatnosti.
Uchazeči o civilní bakalářské studium vykonají přijímací zkoušku z matematiky. Uchazeči o
civilní navazující magisterské studium a vojenské navazující magisterské v kombinované
formě studia vykonají přijímací zkoušku z matematiky a odborného základu. Informace o
podmínkách přijetí na Fakultu vojenských technologií Univerzity obrany najdete na
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/fvt/studium/Stranky/info_prijimaci_rizeni_fakulta.aspx
Kontaktní osoba: major Pavel Brach, Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany, tel.:
973 442 534, e-mail: pavel.brach@unob.cz

ÚTERÝ 13. DUBNA 2010
Dne 13. dubna 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční odborný seminář k problematice
přípravy a vedení soudobých operací 3.brigádním bojovým uskupením 10. Horské divize
armády USA (3BCT/10MTN DIV ) na území Afghánistánu, který pořádá Katedra vojenského
managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Na semináři
zazní následující přednášky:
− COL David HAIGHT, velitel 3BCT/10MTN DIV, na téma „The 3rd BCT Campaign
Viusualisation including the relation to RC East Lines of Effort and integration and
utilization of the Czech PRT contingents in Logar“;
− Bohumila RANGLOVÁ, vedoucí civilní části PRT v misi ISAF na území Afghánistánu,
na téma „ Ekonomické zhodnocení působení civilní části PRT ve vztahu k realizovaným
projektům“;
− LTC Jason DEMPSEY, N S-3 3BCT/10MTN DIV, na téma „Lessons learned from
MDMP and conducting of the COIN OPS in AOR (Wardak, Logar)“;
− MAJ David VIOLAND, N S-2 3BCT/10MTN DIV, na téma „Lessons learned from
conducting of the INTEL LED OPS and realisation of Intelligence Cycle“.
Vstup je volný pro všechny zájemce z řad příslušníků AČR a organizací úzce
spolupracujícími s AČR. Seminář se koná od 09,00 hodin v aule 50, Kounicova 44, Brno.
Kontaktní osoba: major Jaroslav KOZŮBEK, Katedra vojenského managementu a taktiky
Univerzity obrany, tel.: 973 443 592, e- mail:jaroslav.kozubek@unob.cz. Více na
http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/verejnost_media/PublishingImages/chystame/2010040
8ch/Pozvánka_CZ.pdf

