Vědecká konference studentů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany
Datum: 17. – 18.5.2010
Ve dnech 17. a 18. května 2010 se na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany
uskuteční Vědecká konference studentů Fakulty ekonomiky a managementu, jejíž náplní bude
soutěž v rámci studentské tvůrčí činnosti.
Cílem konference je prezentace výsledků práce studentů zapojených do studentské tvůrčí
činnosti. V rámci konference proběhnou prezentace a obhajoby soutěžních prací v odborných
sekcích Vojenský management, Aplikované ekonomické disciplíny, Logistika armády, Služby
logistiky a ekonomika dopravy, Ochrana vojsk, obyvatelstva a životního prostředí,
Aplikovaná matematika a informatika.
Konference začíná v 8.00 hodin na učebně S-6/28 v kasárnách na ulici Šumavská 2, Brno.
Kontaktní osoba: Štefan Liška, Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany, tel.:
973 442 829, e-mail: stefan.liska@unb.cz
Návštěva studentů srbské Vojenské akademie v ČR
Datum: 17. – 22.5.2010
V rámci české pomoci a asistence při reformě vojenského školství Republiky Srbsko navštíví
ve dnech 17. – 22. května 2010 Českou republiku skupina studentů z Vojenské akademie
v Bělehradě. Studijní pobyt šestnácti srbských studentů v ČR zabezpečuje Univerzita obrany.
Srbští studenti nejprve absolvují přednášky na Ministerstvu obrany ČR, jejichž cílem je
seznámit hosty s Armádou České republiky a jejím zapojením do struktur NATO. Vzhledem
k tomu, že skupinu budou tvořit studenti pilotní specializace, navštíví 24. základnu
dopravního letectva v Praze-Kbelích a 22. základnu letectva v Náměšti nad Oslavou, kde si
mimo jiné prohlédnou leteckou techniku nasazenou na mezinárodním cvičení Flying Rhino
2010.
Na Univerzitě obrany se srbští studenti zúčastní sportovního dne rektora-velitele a budou
seznámeni s posláním a úkoly této vojenské vysoké školy.
Kontaktní osoba: Pavel Pazdera, oddělení vnějších vztahů Univerzity obrany, tel.:
973 442 636, e-mail: pavel.pazdera@unob.cz
Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů 2010
Datum: 18. – 19.5.2010
Ve dnech 18. a 19. května 2010 pořádá Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
v Hradci Králové tradiční Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů. Tématickými okruhy
konference budou Epidemiologie infekčních nemocí, Epidemiologická situace v ČR a AČR,

Zahraniční mise a epidemiologie, Vakcinace – aktuality, Systém biologické ochrany AČR,
Aktuální otázky v hygieně a epidemiologii.
Odborné setkání vojenských a civilních epidemiologů pořádá Fakulta vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem a
Vakcinačním centrem – sdružením pro klinické hodnocení očkovacích látek.
Kontaktní osoba: podplukovník Jan Smetana, katedra epidemiologie Fakulty vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany, tel.: 973 253 205, e-mail: jan.smetana@unob.cz
XXVIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu
Datum: 20.5.2010
Ve čtvrtek 20. května 2010 se na Univerzitě obrany uskuteční již 28. ročník Mezinárodního
kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Cílem konference, na kterou je přihlášeno 138
pedagogických a vědeckých pracovníků, je vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti
řízení vzdělávacího procesu.
Kolokvium bude zahájeno v 9.00 hodin na Klubu Univerzity obrany, ulice Šumavská č. 4. Na
dopolední plenární vystoupení probíhající formou zvaných přednášek, budou navazovat
odpolední jednání v odborných sekcích: Matematika, její filozofie, historie a didaktika,
Přírodní a technické vědy, jejich filozofie, historie a didaktika, Humanitní vědy, jejich
filozofie, historie a didaktika, Historie vědy a obecné otázky vzdělávání, Kombinovaná a
distanční forma studia, její filozofie, didaktika, současnost a budoucnost.
Konferenci pořádá katedra ekonometrie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity
obrany ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého
učení technického v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.
Kontaktní osoba: Milan Vágner, katedra ekonometrie Fakulty ekonomiky a managementu
Univerzity obrany, tel.: 973 443 530, e-mail: milan.vagner@unob.cz

