
Dobrý den, vážení studenti FMT a Centra nanotechnologií! 
 
vezměte, prosím, na vědomí, že Vám bylo dnes, tj. 16. 1. 2020 v Edisonu otevřeno výběrové 
řízení (VŘ) pro přihlášení na zahraniční STUDIJNÍ POBYT (převážně v zemích EU) v rámci 
programu Erasmus+ pro zimní semestr akademického roku 2020/2021.  
  
V poznámkách k VŘ v Edisonu dole máte mj. uveden odkaz na zásadní informace k 
přihlašovacímu procesu. Tyto naleznete i na: 
https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/erasmus/studijni-pobyty/ 
 
Další možností vyjet DO ZAHRANIČÍ v rámci programu Erasmus+ jsou PRAKTICKÉ STÁŽE. Informace 

k nim naleznete zde: https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/erasmus/pracovni-staze/  

Na ně se můžete hlásit prostřednictvím e-mailu: mobility.fmt@vsb.cz nebo osobně u mne na 

místnosti A539 i mimo termín VŘ. 

Neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti pro Vás, kdy za výrazné finanční podpory ze 
strany EU a částečně i FMT můžete vycestovat do zahraničí, kde si nejen razantně zlepšíte 
své jazykové dovednosti, ale také získáte mnoho nových přátel a kontaktů do budoucna. A 
v neposlední řadě si zajímavě obohatíte své CV. 
Naprostá většina studentů, kteří stáž už jednou absolvovali, chce vyjet, a obvykle vyjíždí 
znovu, pokud jsou volné kapacity. Přednost mají ale SAMOZŘEJMĚ noví zájemci, tak 
neotálejte a pročtěte si všechny informace na http://www.vsb.cz/mobility, včetně zkušeností 
vašich předchůdců. 
  
Seznam partnerských univerzit, na které můžete jako studenti FMT vycestovat na studijní 
pobyt či stáž, naleznete zde: https://www.vsb.cz/mobility/cs/smlouvy/ 

Navštivte stránky nabízených univerzit a hledejte především obory, jejichž předměty můžete 
absolvovat místo vašich předmětů na FMT, aby vám mohly být uznány a nemuseli jste pak 
dohánět moc zkoušek. Času máte dost. 
 
Volit můžete primárně ze smluv s FMT (na webu ještě FMMI) nebo smluv celouniverzitních. 
Pokud Vás třeba nabídkou předmětů zaujme jiná partnerská škola (se kterou mají smlouvy 
naše jiné fakulty), kontaktujte mne a já zjistím, zda by nám místo pustili. Většinou to lze. 
 
Na stáže můžete vycestovat i na mimouniverzitní pracoviště. Více v odkazu výše. 
 
Studentům posledních ročníků Bc. a navazujícího studia není povoleno účastnit se VŘ na 
příští AR. Nezoufejte ale - pokud úspěšně postoupíte do další úrovně studia, můžete se 
účastnit podzimního VŘ na LS 2020/2021. 
 
VŘ BUDE OTEVŘENO DO 24. 2. 2020, ale čím dříve se přihlásíte, tím vice univerzit můžete 
oslovit, protože každá zavírá své VŘ jindy. 
 
Všechny kompletní přihlášky budou zařazeny a zváženy. Do 14 dnů od uzavření VŘ budete 
informováni o jeho výsledcích. Přednost bude dána studentům na studijní pobyty, kteří ještě 
stáž neabsolvovali a univerzitám mimo Polsko a Slovensko. 
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A ještě na závěr - ve dnech 10. -14. 2. 2020 budou na VŠB – TUO probíhat dny mobilit. 
Nechte se tam inspirovat! Přesnější informace o akci obdržíte ještě z univerzitního centra 
mobilit.  
 
Pokud budete mít nějaké další dotazy, které nejsou zodpovězeny na uvedených webech 
nebo Vám nejsou jasné, napište mi na mobility.fmt@vsb.cz nebo zavolejte na 59 732 5531 a 
dohodneme si osobní schůzku, na které Vám ráda vše vysvětlím. 
 
Děkuji za Váš čas a těším se na spolupráci při realizaci vašich zahraničních studijních výjezdů 
v rámci programu Erasmus+, případně Stipendia VŠB – TUO, na nějž již běží výběrové řízení! 
 
Pěkný den. 
Andrea Samolejová 
_______________________________ 
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