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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ 2015
Zahájení studia posluchačů v Kurzu pro vyšší důstojníky na Univerzitě obrany
Brno
V pondělí 7. září 2015 v 11.00 hodin se uskuteční na Univerzitě obrany oficiální
zahájení Kurzu pro vyšší důstojníky, který je realizován v rámci programů celoživotního
vzdělávání důstojníků Armády České republiky. Garantem kurzu je Centrum bezpečnostních
a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, jenž jej bude realizovat na základě nového
konceptu kariérové přípravy důstojníků AČR. Sedmého září bude zahájen první běh Kurzu
pro vyšší důstojníky v kombinované formě, a to pro 55 důstojníků české armády.
V Kurzu pro vyšší důstojníky se vzdělávají důstojníci v hodnosti kapitána mající
předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností major a
podplukovník. Kombinovaná forma studia trvá 10 měsíců s využitím elektronického systému
řízení studia MOODLE. Výuka je zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné
plánování, leadership a vojenské umění. Náročnost kombinovaného kurzu spočívá v tom, že
studium je realizováno při výkonu služební činnosti. Účastníci musí zvládnout úkoly v rámci
svých funkcí u útvarů a zařízení armády a souběžně i velké množství studijních povinností.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2015
Zahájení studia posluchačů v Kurzu pro vyšší důstojníky na Univerzitě obrany
Brno
Ve středu 9. září 2015 v 11.00 hodin se uskuteční na Univerzitě obrany oficiální
zahájení Kurzu pro vyšší důstojníky, který je realizován v rámci programů celoživotního
vzdělávání důstojníků Armády České republiky. Garantem kurzu je Centrum bezpečnostních
a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, jenž jej bude realizovat na základě nového
konceptu kariérové přípravy důstojníků AČR. Devátého září bude zahájen druhý běh Kurzu
pro vyšší důstojníky v kombinované formě, a to pro 55 důstojníků české armády.
V Kurzu pro vyšší důstojníky se vzdělávají důstojníci v hodnosti od kapitána mající
předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností major a
podplukovník. Kombinovaná forma studia trvá 10 měsíců s využitím elektronického systému
řízení studia MOODLE. Výuka je zaměřena na bezpečnostní a obrannou politiku, obranné
plánování, leadership a vojenské umění. Náročnost kombinovaného kurzu spočívá v tom, že
studium je realizováno při výkonu služební činnosti. Účastníci musí zvládnout úkoly v rámci
svých funkcí u útvarů a zařízení armády a souběžně i velké množství studijních povinností.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
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PÁTEK 11. ZÁŘÍ – SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2015
Prezentace Univerzity obrany na Festivalu vědy 2015
Brno
Ve dnech 11. a 12. září 2015 v době od 9.00 do 16.00 hodin se Univerzita obrany
zúčastní Festivalu vědy, který proběhne na Kraví hoře u Hvězdárny a planetária Brno. Cílem
Festivalu vědy je prezentovat vědu široké veřejnosti zábavnější formou. Vědci a pedagogové
z brněnských vysokých škol a Akademie věd ČR předvedou zajímavé a inspirativní pokusy,
měření a ukázky své práce aplikované do každodenního života. K vidění tak budou například
pokusy s elektrickým a mechanickým napětím, chemické pokusy, užití laserových přístrojů
nebo technologické výdobytky využívané policií při odhalování trestné činnosti.
Zástupci z brněnských fakult Univerzity obrany zde představí část svých aktivit
převážně z oblasti výcviku a vzdělávání studentů. Návštěvníci budou moci zhlédnout ukázku
práce ženistů při odstraňování výbušného materiálu za pomoci pyrotechnického robota,
seznámit se s moderními ručními zbraněmi zavedenými v nedávné době do výzbroje AČR a
budou mít také možnost otestovat si svoje střelecké dovednosti na laserovém trenažéru. Po
celou dobu prezentace vědy bude k dispozici informační stan UO, ve kterém se budou moci
zájemci od vojáků dozvědět zajímavé a podstatné informace k nabídce studia na Univerzitě
obrany pro akademický rok 2016/2017.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

