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Prvákoviny

aneb Akademik speciál
o tom, jak zvládnout prvák

MUST KNOW INFO

JSME TADY PRO VÁS

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU
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ÚVODNÍ SLOVO
MARTINA HAVÁČKA

Ahoj prváci!
Vítejte na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.
Začínáte nový studentský život, který se dost
pravděpodobně bude lišit od toho minulého.
Životní jistoty, jako je dodělávání všeho možného
na poslední chvíli, však zůstanou.
Vysoká škola se nerovná třídám o 30 lidech, kde
vás každý pedagog bude znát jménem. Zvykněte si
na oslovení „Kolegyně“, „kolego“. Důvod je prostý:
vyučující se během semestru potkají se stovkami
studentů a je nemožné zapamatovat si jejich
jména. S velkou změnou přichází i velké množství
otázek. Na některé, snad ty nejdůležitější z nich,
vám přinese odpověď tento časopis. Odpověď
na některé otázky se pravděpodobně nedozvíte
ani během svého studia, ale i o tom vysoká škola,

a vlastně celý život, jsou. Poznávejte, objevujte,
vzdělávejte se.
Na konec tohoto úvodníku si dovolím jednu
radu staršího, jakékoliv problémy řešte zavčas
a v předstihu. Je lepší zeptat se hloupou otázku,
než držet v ruce dopis od univerzity o nesplnění
studijních povinností a ukončení studia.
Good Luck!

Martin Haváček
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prodejní automaty, prodejnu skript, peníze na kartové centrum, ubytování na kolejích nebo studijní
stejnopisy.
ISIC
Intenational Student Identity Card je v dnešní
době ta nejlepší varianta pro školní kartu. Díky
ní dosáhnete na nejrůznější slevy, například i na
slevy na jízdné. Ovšem, co je důležitější, můžete si
na svou ISIC kartu nahrát peníze, kterými budete
posléze platit v menze, v tiskárnách nebo bufetu.
Můžete si tam nahrát, za drobný příplatek, svou
studentskou kartu ODISka, která se vám bude
hodit při cestování po městě.

MUST KNOW INFO ANEB CO
POTŘEBUJETE VĚDĚT O ZAČÁTCÍCH
STUDIA NA VŠB-TUO
První dny na vysoké škole nepatří
zrovna k nejjednodušším. Vše se
dá ale daleko lépe zvládnout
s tahákem, který jsme si pro vás
připravili. Měl by vám alespoň
částečně ulehčit první krůčky na
VŠB-TUO.

VŠB-TUO A JEJÍ SYSTÉMY:
SINGLE SIGN ON (SSO)
Funkce jednotného přihlášení do všech systémů
školy, přihlašovací údaje jsou stejné jako pro školní
e-mail.
INNET
InNET je bez nadsázky váš rozcestník, ze kterého
se dostanete všude tam, kam potřebujete. Najdete
v něm telefonní seznam s kontakty na vyučující, odkazy na nejrůznější dokumenty týkající se
univerzity nebo fakult, můžete si v něm změnit
primární hesla nebo hesla na Wi-Fi. Prokliknete se
na svůj e-mail, EDISON, rozvrh, anebo na novinky
ze života univerzity.
POŠTA
Každému studentovi je automaticky založena
školní e-mailová adresa, na kterou se dostanete
pomocí odkazu posta.vsb.cz. Přihlásíte se do
něj pomocí jednotného přihlášení: tento e-mail
je v systému zaregistrován u vašeho jména,

kontaktních údajů a ostatních informací. Budou
vám do něj chodit informace k výuce, studiu, využít
ho můžete při komunikaci s organizacemi, které
mohou poskytovat v rámci svých služeb výhody
pro studenty. Jedná se například o sdílená kola
nextbike, u kterých získáte díky studiu na VŠB-TUO
kredity na váš účet, nebo licence k programům pro
počítač.
EDISON
EDISON je informační systém pro evidenci studia
a výuky, kde najdete vše o tom, co studujete, jak
vám studium jde, můžete tady upravovat své
osobní a bankovní údaje, stahovat dokumenty
a formuláře, přihlásit se na zkoušky, nebo třeba
taky na cestu svého života, na zahraniční studijní pobyt.
LMS
LMS je elektronický výukový systém, hojně využívaný v dobách distanční výuky. Najdete v něm
materiály a informace ke studiu, testy, úkoly,
online přednášky a cvičení. Vyučující používají
také platformu MS TEAMS (někteří ještě Discord),
kam se přihlásíte pomocí svých školních údajů
a automaticky tak získáte kontakty na studenty
a pedagogy.
EPS
Elektronický platební systém funguje na přihlášení
přes SSO. Můžete si zde posílat peníze na kartu,
tzv. Účet služeb, tedy na menzu, tisk přes SafeQ,

ROZVRH
Nečekejte rozvrh jako na střední škole, na vysoké
nemá hodina 45 minut. Na www.rozvrh.vsb.cz najdete, po zvolení své studijní skupiny (nebo zadání
čísla učebny či pedagoga) příslušný rozvrh.
POR v rozvrhu značí porubský kampus, EKF A, B,
C a D jsou budovy Ekonomické fakulty na Sokolské třídě, LPO je pak označení Ludvíka Podéště,
kde najdete Fakultu stavební, LUM je zkratka
ulice Lumírova, kde sídlí Fakulta bezpečnostního
inženýrství.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
V prvních dvou semestrech je obecně povinná tělesná výchova. Před začátkem semestru probíhá
volba sportu, kde si vyberete sport a také čas,
který vám sedí do rozvrhu. Doporučujeme, abyste
si ještě před samotnou volbou prošli možnosti,
které univerzita nabízí. Další ročníky už tělocvik
povinný nemají, je volitelný a na většině fakult
jej nabízí za 0 kreditů, což se může zdát jako
zbytečné, kde jinde byste ale mohli chodit jednou
týdně do posilovny, na badminton nebo na jógu
zdarma?
CIZÍ JAZYK A SPOLEČENSKO-VĚDNÍ PŘEDMĚTY
Kromě tělesné výchovy si musíte zvolit i cizí jazyk
(v závislosti na fakultě někdy i dva) a často také
předmět společenskovědního charakteru. V obou
kategoriích je velký výběr. Studium cizího jazyka
je na více semestrů, v tom posledním pak skládáte
zkoušku. Do té doby budete, pro zápočet, plnit jen
úkoly a psát testy. A pokud si vyberete psychologii,
sociologii, nebo třeba nějaký ekonomický předmět,
nezapomeňte dávat pozor! Můžete být obohaceni
o informace, které se vám budou hodit v pracovním životě.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTŮ
Většina předmětů je složena ze zápočtu a zkoušky.
ZÁPOČET
Zápočty bývají často prakticky zaměřené, jedná se
o výpočty, měření, prezentace, apod. Je-li předmět
ukončen pouze zápočtem, je potřeba získat alespoň
minimální počet bodů pro úspěšné zakončení
předmětu: 51. Opakem je pak klasifikovaný zápočet,
který je, jak už název vypovídá, známkován a započítává se do vašeho studijního průměru. Na zápočet
máte jeden řádný a jeden opravný termín.
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ZKOUŠKA
Může být ústní, písemná, nebo kombinovaná
(písemná i ústní). Zkouší se z teoretických znalostí,
které byly probrány na přednáškách. Na zkoušku se
přihlašujete (nebo se z ní odhlašujete) přes systém
EDISON. Na zkoušku máte jeden řádný a dva opravné
termíny. Pokud ani u druhého opravného termínu
neuspějete, musíte si předmět zapsat znovu.
ZNÁMKOVÁNÍ
Na naší univerzitě jsou primární pro hodnocení
studia body. Bodová škála je od 0 do 100 bodů,
přičemž pro splnění předmětu je potřeba mít
minimálně 51 bodů. Dle bodového ohodnocení
je vám pak přiřazena známka: 1, 2, 3 a 4 (známka
5 na vysoké škole neexistuje , neboť už známka
4 říká, že jste neuspěli). Známkováni budete také
podle systému ECTS, což znamená A, B, C, D a E.
KREDITY
Za každý předmět, který budete absolvovat, získáte
po jeho vykonání určitý počet kreditů. Čím složitější
předmět, tím víc kreditů za něj získáte. Za bakalářské studium byste měli získat 180 kreditů
(u čtyřletého studia 240 kreditů, jedná se o studijní
programy na FAST a jeden na FBI). Nejčastěji je
tvořen studijní plán tak, aby jeden semestr obsáhl
30 kreditů a vy tak můžete sbírat potřebné kredity
rovnoměrně v průběhu celého studia. Pro postup
do dalšího ročníku ovšem existují určitá minima
kreditů, která musíte splnit.
KONTROLA STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ
U prezenčního studia se provádí kontrola studijních
výsledků po prvním semestru (týká se jen prvních
ročníků), kdy je potřeba získat minimálně 15 kreditů,
a na konci akademického roku je potřeba získat alespoň 40 kreditů. Pokud nějaký předmět nezvládnete
dokončit, automaticky se vám přepisuje do dalšího
ročníku, přičemž získané zápočty se vám uznávají.
Pokud jste nesplnili podmínky pro zápis do dalšího
ročníku, můžete ročník opakovat (o něj si musíte
požádat). Stejný ročník však lze opakovat jen jednou
a opakovat můžete maximálně dva ročníky.
OSLOVOVÁNÍ
Na vysoké škole rozhodně neoslovujete pedagogy
„paní učitelko, pane učiteli“. Je slušností oslovovat vyučující jejich nejvyšším dosaženým titulem.
I vy jste na vysoké škole proto, abyste na konci
získali titul.
prof.
doc.
JUDr.
PhDr.
RNDr.
Ph.D.
CSc.

profesor/profesorka
docent/docentka
doktor/doktorka práv
doktor/doktorka filozofie
doktor/doktorka přírodních věd
doktor/doktorka
kandidát věd/kandidátka věd, titul se
uděloval do roku 1998, při oslovování používáme doktor/doktorka
Ing.
inženýr/inženýrka
Ing. arch. inženýr architekt/inženýrka architektka
Mgr.
magistr/magistra
MgA. magistr umění/magistra umění
Bc. 	bakalář/bakalářka

BcA.

 akalář umění/bakalářka umění – při
b
oslovování se nepoužívá
DiS.	diplomovaný specialista/diplomovaná
specialistka – titul se píše za jménem a při
oslovování se nepoužívá
	(při oslovování se nepoužívá přívlastek – práv, umění, přírodních věd apod.,
oslovujeme pouze úrovní titulu – magistře,
inženýrko, doktore, docentko a profesore).

SLOVNÍČEK POJMŮ
Jaká je hierarchie vysoké školy? Na nejvyšším postu
nalezneme rektora, který má kolem sebe prorektory. Univerzita se skládá z fakult a výzkumných
center, v čele fakult stojí děkan, ten má své proděkany. Fakulty se skládají z kateder, kterou vždy
vede vedoucí katedry. Dále ovšem mají katedry
zastoupení profesorů, docentů, doktorů, inženýrů,
kteří jsou akademičtí pracovníci.
Akademická obec
	studenti a akademičtí pracovníci
dané školy
Akademický rok
obdoba školního roku, trvá od září do
srpna a dělí se na dva semestry
Děkan
	hlava fakulty, spolu s ním vedou fakultu
proděkani, každý má svou agendu
HGF prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
FMT prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
FS prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
EKF doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
FEI prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
FAST prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
FBI doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Fakulta
	základní organizační složka vysoké školy,
VŠB-TUO má fakult sedm (HGF, FMT, FS,
EKF, FEI, FAST, FBI)

diplomu a akademického titulu
absolventům vysoké školy
Rektor
	stojí včele celé univerzity, je volen Akademickým senátem, spolu s ním školu vedou
prorektoři, kteří mají svou agendu

Rektor
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Prorektorka pro studium
Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
Prorektor pro strategii a spolupráci
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Prorektorka pro vědu a výzkum
prof. Ing. Jana Kukutschová, Ph.D.
Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Kvestorka
Ing. Gabriela Mechelová

Semestr
	jsou paralely dvou pololetí, se kterými
jste se do teď setkávali. Zimní semestr
začíná na podzim (u nás většinou v půlce
září) a trvá přibližně do Vánoc. Poslední
týden semestru bývá zápočtový. Po něm
následuje zkouškové období, které trvá
od začátku kalendářního roku do začátku
února. Po zkouškovém vás čeká letní semestr, který trvá do půlky května. Poslední
týden je opět zápočtový a po něm znova
začíná zkouškové období. Splnit studijní
povinnosti byste měli zhruba do začátku
července.
Stipendium
	finanční příjem studenta za dobrý prospěch nebo mimořádné aktivity   

Imatrikulace
oficiální přijetí studenta mezi členy akademické obce
Kampus
	celé zázemí vysoké školy včetně jednotlivých fakult a kolejí, VŠB-TUO má kampus
v Porubě

Text: Magda Krčmářová
Foto: archiv VŠB-TUO

Koleje
	ubytovací zařízení pro studenty
vysoké školy
Kvestor
řídí hospodaření univerzity
Menza
	stravovací zařízení vysoké školy, díky ní
neumřete hlady
Promoce
	slavnostní předání vysokoškolského

Zorientovat se
v kampusu vám
pomohou mapy
VŠB-TUO
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VŠB-TUO CHYSTÁ
PRO PRVÁKY
PŘÍPRAVNÉ KURZY
Studenti přijatí do bakalářského
studia mohou využít přípravných
kurzů a zvýšit pravděpodobnost
úspěchu ve studiu.
Byli jste přijatí na naši univerzitu a nevíte
si rady s některým předmětem? Pokud to
myslíte se studiem na VŠB-TUO skutečně vážně, nemusíte mít obavy. Jsme
tady my a naši zkušení lektoři, aby vám
start do nového roku co nejvíce usnadnili
a zpříjemnili.
VŠB-TUO pořádá přípravné kurzy
z těchto předmětů:
›› Matematika
›› Deskriptivní geometrie
›› Fyzika
›› Chemie
›› Jazyk anglický
›› Výpočetní technika.

VŠB-TUO JE TADY
PRO VÁS!
VŠB – Technická univerzita Ostrava
nabízí celé spektrum služeb, a to
nejen v porubském kampusu, ale
i na externích fakultách.

KNIHY A PUBLIKACE:

je pak aplikace MobilKredit, kterou si stáhnete do
svého mobilního telefonu, případně objednávací
panely přímo u Menzy. Vše bývá nahráno na ISIC
nebo školní průkaz. Pod Menzou najdete Snackbar,
kde se připravuje pizza. Najíst se můžete i v budově
C, tedy na Kruhovce, anebo v jídelně v Aule.
Na kolejích pak najdete nejen pizzerii, ale i samoobslužný obchůdek. V kampusu máme i vlastní
kavárnu. Kromě toho jsou na škole automaty
s chlazenými jídly, bagetami, drobným občerstvením nebo na kávu. A co teprve Grankomat.

Parkování:
Po registraci SPZ v parkovacím systému (uzivatel.
sso.vsb.cz) můžete libovolně parkovat v areálu.
Jen pozor! Za špatné parkování můžete dostat
napomenutí. Podle četnosti a závažnosti přestupků vám může být zablokován vjezd do areálu
univerzity. Vzhledem ke stavebním pracím tak lze
předpokládat, že parkování bude ještě nějakou
dobu komplikované. Co zkusit MHD, které má Ostrava nejlepší v republice, nebo bikesharing?

JSME JEDNO VELKÉ UCHO

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY:

Koleje
Škola nabízí ubytování přímo v kampusu, na studentských kolejích. Na výběr je z 5 budov, pokoje
jsou pro 1, 2 nebo 3 osoby, jsou zrekonstruované
(nebo je rekonstrukce teprve čeká) a za přijatelné
ceny. V areálu kolejí se nachází posilovna, studentské kluby Vrtule, T2 Club & Steak House, Klaud
bar, pizzerie nebo pošta. Pro žádost p ubytování
je třeba sledovat harmonogram ubytování. Více
informací najdete na stránkách školy.

Stravování
V rámci kampusu najdete spoustu míst, kde se
najíst, napít a občerstvit. Jako nejdůležitější
záchytný bod je dobré zmínit Menzu VŠB-TUO.
Ta se nachází v budově M a každý den si můžete
vybrat minimálně z pěti jídel, mezi nimiž jsou
i vegetariánské, veganské nebo bezlepkové obědy.
Jídlo se objednává online, do objednávkového
systému se dostanete přes InNET. Další možností

Odpočinek:
Jsme si vědomi toho, že odreagovat se od studia
je důležité. Proto VŠB-TUO disponuje velmi širokým
a kvalitním zázemím pro sportovní vyžití, sportovními aktivitami, cvičeními a kurzy. I mezi jednotlivými cvičeními si můžete odpočinout na mnoha
místech, v kampusu máme několik relaxačních
zón, na Kruhovce, u Ústřední knihovny, v Aule,
v kavárně na D nebo na FEI. Najdete je všechny?

Knihovna
Neodmyslitelnou součástí naší univerzity je
Knihovna VŠB-TUO, ve které najdete naprostou většinu knih, které vám jsou doporučeny ke
studiu. Jako studenti neplatíte nic za registraci
a běžné využívání knihovny. Krom knih si můžete
půjčit i čtečku. V knihovně najdete také oddělení
s odbornými časopisy, v digitálním depozitáři pak
závěrečné práce svých starších spolužáků.
Skriptárna
Ve skriptárně si můžete, jak už název napovídá,
pořídit skripta (učebnice), ale ovšem jen ty, které
jsou vydány univerzitou. Ke koupi je v ní i univerzitní merch. Pokud budete někdy potřebovat
vytisknout a svázat seminární nebo závěrečnou
práci, ve skriptárně si s tím hravě poradí.

Poradenské centrum:
VŠB – Technická univerzita Ostrava poskytuje
poradenství a služby uchazečům o studium
a studentům prostřednictvím celouniverzitního
pracoviště – Poradenského centra.
Nabízíme studijní poradenství (studijní předpisy),
pomoc při řešení osobních a studijních problémů,
poskytování krizové intervence v náročných životních situacích, psychologické poradenství, poradenství pro podporu studijní úspěšnosti a také odborné
služby studentům se specifickými potřebami.
Posláním tohoto pracoviště je napomáhat
k vytvoření rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a studiu na VŠB – Technické
univerzitě Ostrava. Poradenské centrum najdete
v budově rektorátu univerzity v místnosti B 204,
kontaktní e-mail poradenske.centrum@vsb.cz
Více na webu.

NEVÍTE SI RADY S PŘEDMĚTEM?
I TADY POMŮŽEME!
Math Support Centre
Jedná se o seskupení tutorů z řad pedagogů
a studentů, kteří vám pomohou s matematikou,
statistikou, anebo deskriptivní a konstruktivní geometrií. Zadarmo. Činnost MSC můžete sledovat na
sociálních sítích, rozvrh konzultací spolu s tutoriály
najdete na webu.
Poradenské centrum z fyziky
Vzniklo pro potřeby studentů VŠB-TUO při studiu
základních kurzů z fyziky. Pedagogové pomáhají
studentům překonat základní rozdíly mezi jejich
úrovní znalostí z fyziky a úrovní, kterou vyžaduje
VŠB-TUO.
Chystáme také poradenství z chemie.  

Text: 
Martin Haváček
Foto: archiv VŠB-TUO

Cíle kurzů:
›› Sjednotíte studijní předpoklady
s absolventy různých typů škol.
›› Zdokonalíte se v předmětech jako je
matematika, chemie nebo fyzika.
›› Bez starostí si zajistíte úspěšnost studia
v průběhu prvního ročníku.

Více na
Přípravné kurzy
VŠB-TUO (vsb.cz)
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ZAŽIJTE ERASMUS
DOMA S ESN
VSB - TU OSTRAVA
Zkuste si představit mezinárodní
studentskou organizaci, ve které
byste našli úžasný tým lidí, který
pomáhá zahraničním studentům
přijíždějícím do Ostravy a stará
se o to, aby během semestru
poznali českou kulturu a hezky si
to u nás užili.

Přesně takovou organizací je ESN VSB - TU Ostrava.
Na naši univerzitu ročně přijíždí více než 500
zahraničních studentů ze zemí jako je Španělsko,
Francie, Itálie, Portugalsko nebo třeba Jižní Korea.
Studentům pomáháme již s jejich prvními krůčky
po Ostravě, ať už jde o cestu z nádraží, vyřízení
ubytování či registrací na fakultě. Po náročném
prvním dni a vyřízení všech formalit přichází
neméně důležitá část, a tou jsou Orientation
days. Během nich se přijíždějící studenti seznámí
nejen mezi sebou navzájem, ale také s prostředím
univerzity a všemi nástrahami, které je můžou
v následujících měsících potkat. Mezi oblíbené
akce Orientation days patří např. Welcome party,
Sightseeing game Poruba nebo třeba procházka
centrem s “výšlapem” na haldu Emu.

STUDUJTE V ZAHRANIČÍ!
S VŠB-TUO TO JDE OPRAVDU SNADNO
I když je nám jasné, že se
na výšce teprve rozkoukáváte,
rozhodně byste se měli dozvědět
o možnostech studia v zahraničí.
Vyjet totiž můžete už od prvního
ročníku bakalářského studia,
takže je dobré se v nabídce pobytů
a stáží co nejdříve zorientovat,
ať si včas podáte přihlášku.
A pak už stačí jenom sbalit kufry!

PROČ MÁM VLASTNĚ VYJET?
Nejdříve si řekneme, proč byste o studijním pobytu
v zahraničí měli vůbec uvažovat. Tak zaprvé, je to
skvělá příležitost vyzkoušet si život v totálně jiné
kultuře. Pokud máte rádi dobrodružství, opusťte
klidné vody českého rybníčku a zažijte polární záři,
dejte si špagety s Italem, naučte se jíst hůlkami
v Japonsku anebo navštivte bájné město Inků
v Peru. Na druhou stranu vyjet můžete také do
sousedních států, kde kulturní šok nebude tak
velký a navíc budete stále v blízkosti domova.
Druhým důvodem je samozřejmě trénink angličtiny, anebo jiného jazyka, ve kterém se rozhodnete studovat. Asi se všichni shodneme, že znalost
cizí řeči je v dnešním světě nutností a je bláhové
si myslet, že se anglicky naučíte mluvit v Česku.
Nicméně i mezi zeměmi jsou určité rozdíly, takže
pokud v angličtině zrovna nezáříte, zvolte si spíše

jižnější destinace jako je Španělsko, Itálie nebo
Turecko, naopak pokud už máte opravdu vysokou
úroveň, jeďte třeba do Belgie nebo do skandinávských států.
To nejdůležitější, co však díky výjezdu získáte,
je spousta nových přátel z různých koutů světa.
Z vlastní zkušenosti víme, že se opravdu jedná
o pevná přátelství, protože přece jen spolu prožijete intenzivní půlrok (anebo i více) vašeho života.
Nadále se můžete navštěvovat ve svých rodných
zemích a o další dávku cestování tak nebudete
mít nouzi. Dalších důvodů, proč začít uvažovat
o studijním pobytu v zahraničí, je určitě nespočet.
Každého napadne třeba dobře vypadající kolonka
v CV a dobrý dojem, který uděláte na budoucího
zaměstnavatele. Velkou výhodou VŠB-TUO je také
široká nabídka pobytů a stáží, takže vyjet může
opravdu každý, kdo projeví zájem a splní si studijní
povinnosti.

i mimo Evropu, a to třeba do Asie nebo do Jižní Ameriky. Kompletní seznam všech partnerských univerzit,
s kterými má VŠB-TUO uzavřenou smlouvu, naleznete
na stránkách www.vsb.cz/mobility.
Obecně můžete díky každému programu
v zahraničí strávit maximálně dvanáct měsíců
bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. Během pobytu dostáváte stipendium, které je příspěvkem na náklady spojené
s pobytem.Výše stipendia se odvíjí od konkrétní
země. Kromě klasického studijního pobytu lze
v zahraničí absolvovat také praktickou stáž anebo
prázdninovou letní školu.
Možností je opravdu hodně, takže máte z čeho
vybírat. V případě, že byste o výjezd měli zájem,
doporučujeme nejprve kontaktovat fakultní koordinátorku z International Office, která vás celým
procesem provede a ráda vám zodpoví všechny
další dotazy. Určitě využijte tuhle jedinečnou možnost a podívejte se s VŠB-TUO do světa!   

JAKÉ PROGRAMY UNIVERZITA
NABÍZÍ?
Co se týče programů, díky kterým můžete studovat
v cizině, nabízí se v zásadě dvě možnosti, a to buď
Erasmus+ anebo Stipendium VŠB-TUO na podporu
mobilit. Rozdíl mezi oběma programy je zejména
ve státech, které můžete navštívit.
Zatímco na Erasmus vyjíždíte převážně do zemí
EU, Stipendium VŠB-TUO umožňuje vycestovat

Text:  
Bc. Natálie Cváčková
Foto: archiv VŠB-TUO
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Fotky z našich akcí naleznete na našem Instagramu @esnvsbtuo nebo Facebooku: ESN VSB - TU
Ostrava
Prvním týdnem to však ani zdaleka nekončí,
během semestru pak organizujeme velké množství
různých akcí. Jižní Morava, Malá Fatra, Energylandia
a většina vrcholků Beskyd jsou místa, kam už jsme
se se studenty podívali a kam s nimi pravidelně
jezdíme. Aby se studenti dozvěděli i něco o české
kultuře a historii, pořádáme pro ně exkurze do
Dolní Oblasti Vítkovic nebo třeba na Landek. Mezi
nejoblíbenější akce však patří tzv. FILLUP (Free
International Language Lesson Unity Programme).
Jde o kulturní večery, kdy studenti z jedné země
prezentují svou zemi, své zvyky a kulturu ostatním
studentům. Kromě prezentace zde bývá i ochutnávka jídla, která je pro mnohé největším lákadlem.

ZAŽIJTE S NÁMI ERASMUS
V OSTRAVĚ!
ESN však není pouze organizace pro zahraniční
studenty, na své si přijdou i studenti lokální. Účast
na našich aktivitách je zajímavý způsob, jak dát
svému studiu na VŠB mezinárodní rozměr. Po pár
týdnech strávených s Erasmáky si uvědomíte, že
studium na výšce je vážně super a že kromě toho,
že jste si zlepšili angličtinu, máte přátele téměř po
celém světě. A není pak nic lepšího, než když jedete
na výlet do Španělska a po městě vás provede váš
dobrý kamarád z Erasmu v Ostravě.
Není to však jen o zábavě, v ESN se toho člověk
může hodně naučit a může si vyzkoušet spoustu

nových věcí. Záleží jen na časových možnostech a co
koho baví a zajímá. Ať už jde o drobnou pomoc při
organizaci menší akce, zorganizování víkendového
výletu do zahraničí nebo navržení grafiky na jednu
z našich akcí, každý si u nás najde to své. Možností
je opravdu hodně a vše závisí jen na představivosti
a na tom, co koho baví.

MŮŽEŠ SE ZAPOJIT TAKÉ JAKO
BUDDY - BUDEŠ PRVNÍ KAMARÁD
PŘIJÍŽDĚJÍCÍHO ZAHRANIČNÍHO
STUDENTA V OSTRAVĚ A POMŮŽEŠ
MU S PRVNÍMI KROKY V ÚPLNĚ
NOVÉM MĚSTĚ.
Náš tým se pravidelně rozrůstá a rádi mezi
sebou přivítáme nové nadšené lidi, kteří budou mít
chuť se zapojit. Pokud se vám myšlenka ESN líbí,
můžete nás kontaktovat na našich sociálních sítích:
Instagram @esnvsbtuo, Facebook: ESN VSB - TU
Ostrava nebo na našem mailu: info@esnvsb.cz.
Těšíme se na Tebe!

Text: Zdeněk Nevím, ESN VŠB-TUO
Foto: archiv VŠB-TUO
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Festival Art & Science
Celorepubliková Noc vědců

HARMONOGRAM
AKADEMICKÉHO
ROKU
Akademický rok na
není stejný, jako
střední. Co vás v
čeká? Díky nám se

Charitativní běh Technika RUN

vysoké škole
školní rok na
průběhu roku
neztratíte!

ART & SCIENCE

OSTRAVSKÉ HOKEJOVÉ DERBY

„Dělat vědu je umění. Umění je někdy pěkná věda.“
Tak zní motto univerzitního festivalu Art & Science,
do kterého se zapojují všechny fakulty, a představují tak vědu zajímavým způsobem. Součástí
jsou workshopy, výstavy, komentované ukázky,
či koncerty umělců složených z našich studentů
a pedagogů. Celý program se skládá z odborné
a umělecké části, které se navzájem prolínají a doplňují. Dopolední program je určený pro středoškoláky, ale odpolední program už je hlavně pro vás,
vysokoškoláky!

Že jste ještě neslyšeli o DERBY? Velká chyba! Hokejové derby mezi Ostravskou univerzitou a VŠB-TUO
je nejvyhlášenější akcí zimního semestru. Vždyť
před pár lety jsme trhli rekord návštěvnosti univerzitního sportu, kdy na zápas do Ostravar arény
přišlo 8 250 diváků, tak nepromeškejte možnost
nákupu lístků.

IMATRIKULACE
Je to vaše slavnostní přijetí do 1. ročníku studia
tady na VŠB-TUO, tak ji nepropásněte! Informace
o ní vám pošle paní ze studijního oddělení. Je to
velká sláva, účastní se jí děkanka/děkan vaší
fakulty spolu s proděkany. Vyslechnete si úvodní
projev a složíte slib, jak budete pilnými studenty
a budete ctít jméno školy.

NOC VĚDCŮ
Celorepubliková akce, díky které se dostanete do
míst, kam se běžný smrtelník nedostane. A vy můžete být součástí! Tentokrát jsou tématem smysly
– zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Jak je použijete
v technice, přírodních vědách nebo ekonomických
oborech? To všechno se dozvíte na této vyhlášené akci.

TECHNIKA RUN
Každoroční charitativní akce určená jak pro zaměstnance, tak pro studenty VŠB-TUO. Na výběr
máte z okruhu 5 km nebo 10 km, tak na který si
troufnete?

HODNOCENÍ PEDAGOGŮ
Pokud jste byli s přístupem pedagoga spokojení,
můžete mu udělit pětku a pochválit ho. Naopak,
pokud se vám nezdál fér, nebo nechodil do hodin,
nebojte se mu udělit jedničku a dopsat komentář,
co by se mohlo zlepšit.

v atletice, plážovém či klasickém volejbalu,
fotbalu, florbalu, badmintonu, baseballu, golfu,
tenise, veslování a dalších sportech. Sportovní den
se koná každoročně (pokud jej zrovna nenaruší
pandemie) na konci dubna.

MAJÁLES OSTRAVA
O této akci jste už určitě slyšeli. Ne jen v souvislosti
s Ostravou, ale i s dalšími univerzitními městy v ČR.
Program je nabušený známými kapelami i doprovodným programem. Pořadatelem je studentská
organizace younie, spojující studenty naší VŠB-TUO
s Ostravskou univerzitou.  

KARIÉRA PLUS
Nevadí, že jste teprve v prváku, i tak můžete omrknout, jaké firmy ve vašem oboru figurují. Na tomto
veletrhu mají firmy své stánky, můžete se poptat,
jaké pozice pro vás mají, i taková brigáda ke studiu
v oboru se může hodit a být vám přínosem, nejen
finančním.

GREENLIGHT START-UP SHOW
Jedná se o program pro podporu podnikání. Máte
nějaký super podnikatelský nápad, nebo už konkrétní obrysy projektu? Přijďte se poradit. Nebo
rovnou rozjeďte projekt. Pořadatelem je VŠB-TUO
a účast na akci, kam postoupí jen ti nejlepší, máte
zdarma. Vybrané projekty se zde představí veřejnosti a investorům.

SPORTOVNÍ DEN
Už tradiční akce, kterou pořádá Institut tělesné
výchovy a sportu. Poměřit síly s ostatními můžete

Text: Adéla Valentová
Foto: archiv VŠB-TUO
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Jak správně psát název
univerzity a fakult?
Oficiální název, zkratka:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VŠB – Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO
BUĎTE AMBASADORY
VŠB-TUO
Chcete být v centru nevšedního
dění, vídat se na plakátech
v tramvajích, titulní straně
univerzitního časopisu Akademik,
v propagačních materiálech nebo se
vidět na webu univerzity?
Máme pro vás nabídku!

Hledáme spolehlivé a komunikativní studenty
pro dlouhodobější spolupráci během studia.
Přidejte se k nám a prezentujte spolu s námi
VŠB-TUO na Dnech otevřených dveří, ve školách,
festivalech a dalších akcích pro veřejnost. Jaká
by byla náplň vaší práce? Podíleli byste se na
organizaci akcí, komunikovali s návštěvníky,
prezentovali univerzitu na stánku, obsluhovali
moderní technické hračky a exponáty,
předváděli fyzikálně-chemické pokusy,
vzdělávali se v oboru popularizace. A hlavně
byste pracovali v týmu podobných nadšenců.
Jedná o zážitkovou a dlouhodobou brigádu,
nabízíme 120 korun za hodinu.
Kontakt: Popularizace VŠB-TUO,
popularizace@vsb.cz

Protože se snažíme být v komunikaci směrem
k uchazečům, studentům, absolventům i dalším
skupinám co nejvíc autentičtí, rádi spolupracujeme
s našimi stávajícími studenty na tvorbě propagačních fotografií nebo videí. Chcete se vidět na titulní
stránce univerzitního časopisu Akademik, v článcích na magazínu, na webu nebo v brožurách či
inzerci v časopisech nebo MHD? Nabízíme 120 korun
za hodinu a velkou slávu.
Kontakt: Vztahy s veřejností,
barbora.urbanovska@vsb.cz  

Text: I
ng. Barbora Urbanovská,
Vztahy s veřejností
Foto: archiv VŠB-TUO

ALTERNATIVNÍ
DOPRAVA
S BONUSEM
Věděli jste, že možnosti alternativní dopravy
v Ostravě i kampusu VŠB-TUO se stále rozšiřují?
Kromě sdílených kol nextbike můžete využít také
elektrokoloběžky. A navíc stále platí, že každý, kdo
se u nextbike nově zaregistruje pod univerzitním
emailem, dostane kredit na jízdné ve výši 200 Kč!   

Text: M
gr. Petr Ptašek,
Vztahy s veřejností
Foto: archiv VŠB-TUO

Název fakult, zkratka:
Hornicko-geologická fakulta, HGF
Fakulta materiálově-technologická, FMT
Fakulta strojní, FS
Ekonomická fakulta, EKF
Fakulta elektrotechniky a informatiky, FEI
Fakulta stavební, FAST
Fakulta bezpečnostního inženýrství, FBI

