1st Space Technology Course
Vážení
ení kolegové
kolegové,
je mi potě
potěšení
ením Vá
Vám ozná
oznámit, že Fakulta dopravní
dopravní ČVUT v Praze ve spoluprá
spolupráci
se společ
společností
ností EADS Astrium a Sdruž
Sdružení
ením pro dopravní
dopravní telematiku pro Vá
Vás př
připravila
komplexní
komplexní a praktický kurz o kosmických technologií
technologiích.
Připravený intenzivní
intenzivní kurz s dé
délkou trvá
trvání 3x5 dní
dní je výjimeč
výjimečný nejen šíř
šíří záběru, ale
předevší
m dů
edevším
důrazem na praktické
praktické využ
využití
ití znalostí
znalostí a kontakt s evropským kosmickým
prů
průmyslem.
Přednáš
et budou špič
odborníci (DLR, EADS Astrium), př
přední
ední domá
domácí
ednášet
pičkoví
koví zahranič
zahraniční odborní
experti (CSO, AV ČR, ČVUT, Štefá
tefánikova hvě
hvězdá
zdárna), lidé
lidé s bohatými praktickými
zkuš
zkušenostmi (č
(československý a ruský kosmonaut) i mediá
mediálně
lně zná
známé osobnosti.
Kromě
Kromě teorie poskytne kurz také
také mož
možnost podí
podívat se př
přímo do mí
míst, kde to
kosmonautikou žije, a to v rá
rámci dvoudenní
dvoudenní exkurze do vybraných kosmonautických
zař
zařízení
zení v Mnichově
Mnichově (ná
(návštěva Vesmí
Vesmírné
rného institutu na TU Mnichov, ná
návštěva Centra
pozorová
pozorování Země
Země v DLR, ná
návštěva v EADS Astrium).
Věří
Vaše časové
asové mož
možnosti Vá
Vám dovolí
dovolí kurz absolvovat a tě
těším
ším se na setká
setkání
ěřím, že Vaš
s vá
vámi na tomto uniká
unikátní
tním kursu o kosmických technologií
technologiích.
S př
přátelským pozdravem,
prof. Dr. Ing. Miroslav Sví
Svítek
děkan Fakulty dopravní
dopravní ČVUT v Praze

Kde

Absolvent kurzu zí
získá
ská základní
kladní přehled
ve vš
všech hlavní
hlavních oborech
kosmonautiky:

Fakulta dopravní
dopravní
Na Florenci 25, Praha 1
zasedací
zasedací místnost č. 7
v př
přízemí
zemí

• astronomie a kosmologie,

1. týden: 1. – 5.11.2010

• problematika př
přežití
ití člově
lověka ve vesmí
vesmíru,

Kdy
2. týden: 22. – 26.11.2010
3. týden: 6. – 10.12.2010
Za kolik

• fyzika a materiá
materiálové
lové vědy v souvislosti
s konstrukcí
í
p
ř
í
strojů
konstrukc
strojů pro činnost ve
vesmí
vesmíru,
• telekomunikace,
• dálkový prů
průzkum Země
Země,
• prů
průzkum jiných vesmí
vesmírných objektů
objektů,
• satelitní
satelitní navigač
navigační systé
systémy, a další
další..

29.000,29.000,- Kč na osobu *)
*) cena

zahrnuje studijní
studijní materiá
materiály,
účast na vš
kách a
všech př
přednáš
ednášk
na exkurzi (doprava, ubytová
ubytování,
polopenze), cena je vč
vč. DPH

Jednací
Jednací jazyk kurzu: EN/CZ/RU

Úspě
spěšný absolvent kurzu
obdrž
certifikát
mezinárodní
rodní certifiká
obdrží meziná
☞ Registrujte se obratem na ní
níže
uvedené
Kapacitní
emailové adrese. Kapacitní
uvedené emailové
mož
možnosti kurzu jsou velmi omezené
omezené !!!

1st Space Technology Course poř
pořádá Fakulta dopravní
dopravní ČVUT v Praze ve spoluprá
spolupráci s EADS a Sdruž
Sdružení
ením pro dopravní
dopravní
telematiku (SDT). Kontaktní
Kontaktní osoba: Ing. Milan Sliacky, tel.: +420 226 207 112, email: sliacky@fd
sliacky@fd..cvut.
cvut.cz.
cz.

