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V Pardubicích 14. ledna 2014 

 

 

Věc:  Nabídka účasti na kurzu s dopravním zaměřením 

 

 Vážené dámy a pánové, 

 dovoluji si Vás informovat, že se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice 

ve dnech 3. až 6. února 2014 uskuteční pod vedením lektorů z Katedry technologie a řízení dopravy 

a odborníků z praxe čtyřdenní kurz se zaměřením na dopravu s podtitulem „Nejnovější poznatky 

z oblasti technologie a řízení dopravy a logistických technologií“. Tento kurz se koná v náhradním 

termínu, místo původního v září 2013. 

 Tento kurz je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol se zaměřením 

nebo zájmem o danou problematiku. Aktivita předpokládá denní účast 8 frekventantů. Přihlásit se je 

možné na celý kurz, případně jen na jednotlivé dny. 

 Předpokládaný harmonogram přednášek naleznete v příloze tohoto dopisu. 

 Účastníci obdrží studijní materiály, budou mít zajištěny obědy v menze Univerzity Pardubice 

a občerstvení během přednášek. Na závěr kurzu získají certifikát o absolvování. 

Kurz je pořádán v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO (CZ.1.07/2.3.00/35.0024), 

dvouletého projektu zaměřeného na popularizaci vědy a výzkumu na Univerzitě Pardubice.  

 

Prosím Vás o informování vašich pedagogů o této nabídce a zaslání seznamu zájemců a jejich 

kontaktních údajů nejlépe do 26. ledna 2014.  
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 V případě dotazů se na mne prosím obraťte. 

 S pozdravem a poděkováním za spolupráci 

  Bc. Tomáš Hodr 

 

 

 

KONTAKT:            

Bc. Tomáš Hodr 

vedoucí Dopravního sálu, technik 

Katedra technologie a řízení dopravy 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

Univerzita Pardubice 

Studentská 95 

532 10 Pardubice 

 

E-mail: tomas.hodr@upce.cz 

Tel: +420 466 036 489 

Mobil: +420 776 253 532 

 


