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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
ČTVRTEK 3. PROSINCE 2015
Den otevřených dveří pro zájemce o studium na Univerzitě obrany
Brno a Hradec Králové
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 pořádá Univerzita obrany pro zájemce o studium na této
vojenské vysoké škole Den otevřených dveří. Fakulta vojenského leadershipu, Fakulta
vojenských technologií a Fakulta vojenského zdravotnictví na něm představí nabídku
studijních programů a oborů pro akademický rok 2016/2017. Uchazeči o vojenské i civilní
studium budou dále seznámeni s administrativními záležitostmi souvisejícími s přijímacím
řízením, obsahem přijímacích zkoušek, průběhem a skladbou studia, zabezpečením
studentů a možnostmi uplatnění absolventů Univerzity obrany.
Úvodní přednášky o možnostech studia na brněnských fakultách Univerzity obrany
začínají v 8.30 a 11.00 hodin v posluchárnách v objektu kasáren v ulici Šumavská č. 2 a na
Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové v 13.00 hodin v budově fakulty v ulici
Třebešská č. 1575 (za Fakultní nemocnicí). Středoškoláci, kteří se rozhodnou pro vojenské
studium na Univerzitě obrany, si mohou hned přímo na místě podat přihlášku ke studiu a
s příslušníky rekrutačních středisek zahájit úkony nutné k povolání do služebního poměru
vojáka z povolání. Návštěvníci se mohou těšit nejen na kompletní informační servis, ale také
v Brně na ukázky boje zblízka MUSADO MCS, taktického výcviku skupiny COMMANDOS,
moderních laboratoří, pozemní pásové a kolové techniky a ručních zbraní AČR. Nebude
chybět ani pravý vojenský guláš.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
ČTVRTEK 3. PROSINCE 2015
Zasedání pléna České konference rektorů na Univerzitě obrany
Brno, Klub Univerzity obrany
Ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 9.30 hodin se uskuteční na Univerzitě obrany 133.
zasedání pléna České konference rektorů (ČKR), která sdružuje rektory veřejných, státních i
soukromých vysokých škol akreditovaných v České republice. Univerzita obrany jako státní
vysoká škola má tu čest po sedmi letech opět hostit reprezentaci vysokých škol ČR. Vedle
zasedání pléna ČKR proběhne na půdě Univerzity obrany také jednání předsednictva a obou
komor ČKR. Na společném zasedání se rektoři budou zabývat rozpočtem vysokých škol na
rok 2016, návrhem novely vysokoškolského zákona a budou diskutovat s náměstky
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vysokých škol ČR.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

