ŽÁDOST O VYSTAVENÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY UNIVERZITY PALACKÉHO (PRŮKAZU STUDENTA)

zde nalepte
fotografii
35 × 45 mm

Povinností každého studenta je mít v souladu se Zákonem
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách identifikační kartu (dále IK), která
slouží jako průkaz studenta. Přehled informací spojených
s používáním IK na UP je zveřejněn na webových stránkách UP:
http://www.cvt.upol.cz/ (Centrum výpočetní techniky/Identifikační
karty).
Všem uživatelům IK zprostředkuje některé služby v rámci UP
(registrace při stravování a ubytování v zařízeních SKM UP, výpůjční
služby Knihovny UP, vstupy do vymezených místností a objektů UP)
i mimo UP (nákup zlevněných časových kupónů na prodejnách
DPMO, výpůjčka knih ve Vědecké knihovně Olomouc).
Studenti prezenčního studia si volí zelené zpoplatněné ISIC
průkazy s mezinárodní platností (http://www.isic.cz), nebo stejně
jako studenti ostatních typů studia tzv. standardní modré IK
s potiskem a logem UP Olomouc.

příjmení

jméno / titul

rodné číslo

e-mailová adresa

bydliště – ulice, číslo domu

bydliště – město

bydliště - PSČ
(zahraniční student uvede za PSČ i zemi původu)

Studenti kombinované formy studia obdrží standardní modrou IK
s potiskem a logem UP Olomouc.
Za oba typy IK se platí kauce 200 Kč, která je po ukončení studia
vratná. Za ISIC se platí navíc i licence 250 Kč. Mezinárodní platnost
ISIC je od září do prosince následujícího roku. Platnost karty je
předtištěna na přední straně průkazu. Prodloužení mezinárodní
platnosti ISIC na další akademický rok si student může provést vždy
na začátku následujícího akademického roku zakoupením nové
licence v podobě tzv. validační známky v ceně 250 Kč.
Student přijatý na více fakult podává vždy jen jednu Žádost
o vystavení IK UPOL.
Student, který již studoval na UP Olomouc (např. navazující nebo
znovu nastupující do prvního ročníku) a vlastní IK UP (pokud
pokračuje ve studiu stejné prezenční či kombinované formy studia a
nemění fakultu LF či FZV), nežádá o novou kartu, neplatí znovu
kauci, neposílá na UP tento formulář.
Zahraniční studenti, kteří nemají české rodné číslo nebo studenti
ze Slovenska, narozeni po 1. 1. 1993, uvedou do kolonky „rodné
číslo“ svůj rodný kód přidělený v elektronické přihlášce. Zahraniční
studenti, kteří již na UP Olomouc nebo jiné VŠ v ČR studovali,
uvedou rodný kód z předchozího studia.
elektronická přihláška studenta UPOL:
https://prihlaska.upol.cz

ŽÁDÁM O KARTU:

FAKULTA:
Fakulta zdravotnických věd
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Právnická fakulta
Cyrilometodějská teologická fakulta

prezenční studium - ISIC - mezinárodní karta
prezenční studium - standardní modrá IK - student
kombinované studium - standardní modrá IK - student
celoživotní vzdělávání, U3V, RIGO - standardní modrá IK - ostatní
PLATBA PROVEDENA:
on-line platební bránou
jiným způsobem

Pozn.: Studenti LF či FZV upřednostňují tyto fakulty před ostatními. Při změně těchto fakult nahlásí neprodleně na CVT
prostřednictvím Helpdesku UP (http://www.helpdesk.upol.cz) změnu fakulty z důvodu správného tisku typu karty.
Povinné informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o zpracování osobních údajů pro účely vydání
ISIC průkazu s mezinárodní platností. Správcem osobních údajů je GTS ALIVE s.r.o., sídlem Letenská 118/1, Praha 1, IČ:
26193272. Rozsah zpracovávaných osobních údajů za účelem vydání a užívání ISIC průkazu je jméno, příjmení, datum narození,
platnost průkazu od/do, sériové číslo průkazu, status průkazu, číslo UID (čipu) průkazu, status studenta, název univerzity
a forma studia. Doba zpracování je 9 let od vydání ISIC průkazu a po tuto dobu je nutné při používání průkazu dodržovat
pravidla použití uvedená na http://www.isic.cz .
Žadatel o průkaz ISIC svým podpisem této Žádosti souhlasí se zasíláním těchto uvedených údajů správci dat.

místo podpisu

datum podpisu

podpis studenta

Žádost o IK zasílejte OBRATEM na adresu: CVT - pracoviště IK, UP Olomouc, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
Na obálku vlevo dole napište text: “NEOTVÍRAT – Žádost o vystavení IK“
Žádost NENÍ NUTNÉ zasílat doporučeně.

