
Przetarg na wyłonienie dzierżawcy
nieruchomości gruntowej

Rektor-komendant Akademii Obrony
Narodowej ogłasza ustny przetarg
nieograniczony na wyłonienie dzierżawcy
nieruchomości grunto...

Warsztaty Biura Karier „Weź siebie
pod lupę! Oceń swoje możliwości”

Znasz swoje mocne strony, predyspozycje,
umiejętności. Wiesz jak pokazać
pracodawcy swoje najlepsze oblicze? Jeśli
masz probl...

Bal Sylwestrowy w AON

więcej

15 lat Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ
05.12.2014

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
świętowało 5 grudnia XV jubileusz swojej działalności.
Głównym punktem obchodów była...

AON objęła przewodnictwo w FESM
05.12.2014

4 grudnia podczas spotkania zorganizowanego w
Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawiciele
sygnatariuszy porozumienia Forum Edukacyjnego
Służb...

AON zagrał dla Ewy
05.12.2014

Koncerty, licytacje, loterie fantowe i szereg innych
atrakcji przygotowali 4 grudnia w Klubie AON studenci
Akademii Obrony Narodowej. Wszystko to w...

Komendant Akademii Dowodzenia
Bundeswehry w AON
05.12.2014

4 grudnia rektor-komendant Akademii Obrony
Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski spotkał
się z komendantem Akademii Dowodzenia...

O e-learningu na konferencji w WAT
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Ćwiczenie „Świder-14″

W Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej trwa ćwiczenie studyjne
pod kryptonimem „Świder 14”,  obejmujące działania  taktyczne oddziału  w  czasie kryzysu i
obronę brygady. 3 grudnia oficerów w zespołach pracujących odwiedził rektor-komendant AON
płk prof.  dr hab. Dariusz Kozerawski w towarzystwie dziekana WZiD płk.  prof.  dr.  hab. inż.
Marka Wrzoska.

Ćwiczącymi  są  słuchacze kursu kwalifikacyjnego na stopień  podpułkownika oraz oficerowie
rezerwy  szkoleni  pod  opieką  wykładowców  Akademii  Obrony  Narodowej.  Kierownikiem
ćwiczenia jest płk dr hab. inż. Jan Posobiec.
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http://www.aon.edu.pl/2014/12/04/cwiczenie-swider-14/



W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 4
grudnia odbyła się II ogólnopolska konferencja pod
patronatem honorowym wicepremiera - ministra...

Porozumienia z placówkami oświatowymi
04.12.2014

Akademia Obrony Narodowej rozpoczęła współpracę z
Zespołem Szkół Ponadgimnazialnych nr 1 im.
Stanisława Staszica w Radomsku oraz Centrum...
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Celem ćwiczenia jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia
działań  taktycznych  oraz  sprawdzenie  umiejętności  jej  zastosowania  w  praktycznym
rozwiązywaniu problemów taktycznych na szczeblu brygady i batalionu. Ważnym elementem
ćwiczenia jest również doskonalenie predyspozycji dowódczych i sztabowych oraz wyobraźni
taktycznej oficerów.

W  ćwiczeniu  wykorzystywany  jest  system wspomagania  dowodzenia  C3IS  „Jaśmin”,  który
umożliwia  zarządzanie  polem  walki  poprzez  zobrazowanie  sił  własnych  i  przeciwnika,
stwarzając  tym  samym  warunki  do  rozwoju  świadomości  sytuacyjnej  oraz  sprawnego
planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych.
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