
Milí studenti FMT a Centra nanotechnologií! 
 
vezměte, prosím, na vědomí, že je pro vás až do 15. 11. 2019 v Edisonu (po Vašem přihlášení 
v záložce Mobility-Výjezdy) otevřeno výběrové řízení (VŘ)  na zahraniční STUDIJNÍ POBYT v 
rámci programu Erasmus+ pro letní semestr akademického roku 2019/2020.  
  
Základní informace k Erasmu+ i přihlašovacímu procesu naleznete na: 
https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/erasmus/studijni-pobyty/ 
Přihlásit se můžete e-mailem na mobility.fmt@vsb.cz (uvedete jméno, obor, ročník studia a 
pokud víte, tak i zemi, o kterou máte zájem), ale také osobně u mne v kanceláři. 
 
Další možností, jak můžete 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 také e-mailem na mobility.fmt@vsb.cz či osobně a to po celý 
akademický rok. 

Seznam partnerských univerzit, na které můžete jako studenti FMT a nanotechnologií 
vycestovat na studijní pobyt či stáž, naleznete zde: 
https://www.vsb.cz/mobility/cs/smlouvy/ 
 
Volit můžete jak ze smluv FMT (na webu ještě FMMI), tak smluv celouniverzitních a po 
dohodě a ověření vyčerpání kapacit i z dohod jiných fakult.  
 
Na praktické 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.  
Využijte této jedinečné příležitosti pro Vás, kdy za výrazné finanční podpory ze strany EU a 
navíc i s mimořádnými stipendiem FMT (viz podtržený odkaz) 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 noví zájemci, tak neotálejte a pročtěte si všechny 
informace na http://www.vsb.cz/mobility, včetně zkušeností vašich předchůdců. 
 
Pokud ještě váháte a potřebujete více informací, navštivte mne osobně v místnosti A539, 
nejlépe po předchozí dohodě prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. 
 
Těším se na spolupráci při realizaci vašich zahraničních studijních výjezdů nejen v rámci 
programu Erasmus+! 
 
Andrea Samolejová 
_______________________________ 
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D. 
Fakultní koordinátor mobilit  
Fakulta materiálově-technologická 
VŠB – TU Ostrava 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 
Tel.: 597 325 531, e-mail: mobility.fmt@vsb.cz  
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