SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
NÁVOD PRO UCHAZEČE O STUDIUM.
OBRÁZKOVÝ PRŮVODCE OD ZADÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY PO ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLO STUDENTA.

A






A1


Podání elektronické přihlášky ke studiu
V prohlížeči zadáte adresu: stag.slu.cz
Přejdete na nabídku „Uchazeč > E-Přihláška“.

Jestliže uchazeč na Slezské univerzitě (dále SU) již někdy studoval, klikne na ANO (typicky
uchazeč, který na SU studoval bakalářské studium a podává si přihlášku do navazujícího
studia) nebo uchazeč cizinec, kterému univerzita již přidělila pseudorodné číslo (blíže viz
bod A5). Uchazeč pokračuje bodem A4.
Uchazeč, který si přihlášku ke studiu na SU ještě nikdy nepodával, klikne na NE a
pokračuje bodem A2.
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Uchazeč, který má přiděleno české rodné číslo, klikne na ANO (pokračuje bodem A4).
Týká se všech uchazečů z České republiky a uchazečů ze Slovenské republiky narozených
do 31. 12. 1992.
Slovenští uchazeči narození po 31. 12. 1992 a ostatní cizinci kliknou na NE (pokračujte
bodem A3).

Pokud má cizinec (včetně slovenských státních příslušníků), který si podává přihlášku
ke studiu oficiálně v ČR přiděleno rodné číslo, klikne na ANO (pokračujte bodem A4).
Pokud nemá přiděleno rodné číslo, klikne na NE (pokračujte bodem A5)

A4

A5

Do přihlašovací obrazovky uchazeč zadá své rodné číslo (bez lomítka, např. 1234567890) nebo
pseudorodné číslo vygenerované univerzitou (např. 12345619AB, blíže viz bod A5).
Dále uchazeč zadá svoje iniciály (viz příklady na formuláři pod tlačítkem Přihlásit se).

Uchazeči z ciziny (včetně slovenských narozených po 31. 12. 1992) se musí přihlašovat
pseudorodným číslem.
Uchazeči cizinci mimo Slovenskou republiku se musí přihlašovat vždy pseudorodným číslem.
Důležité: tento formulář slouží k prvotnímu vygenerování pseudorodného čísla univerzitou
a prvotnímu přihlášení cizince do modulu epřihláška.
Druhé a každé další přihlášení provádějte v bodě A1. Klepnete myší na ANO a přejdete
do formuláře v bodě A4, kde se přihlásíte svým pseudorodným číslem.

A6

Po přihlášení je uchazeč identifikován „Univerzitním číslem“, které najdete na e-přihlášce na
záložce „Přehled“.

Na e-přihlášce na záložce „Přehled“
najdete univerzitní číslo zde:

B
C

Pozvánka k přijímacímu řízení
Fakulta pošle uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení.
 Na pozvánce je také uvedeno jeho „Univerzitní číslo“.
 Pokud by uchazeč své univerzitní číslo ztratil nebo zapomněl, může si ho zjistit, viz bod
A4 a formulář A6.
Výsledky přijímacího řízení
V nabídce „Uchazeč > Přijímací řízení“ uchazeč zadá svoje univerzitní číslo a iniciály.

Sem zadáte univerzitní
číslo a iniciály

Na další obrazovce si uchazeč zjistí:
 Kolik bodů z přijímacího řízení získal.
 Zda byl přijat.
 Pokud byl přijat, tak svoje „osobní číslo“ studenta.
Tyto infornace jsou uvolňovány fakultou postupně v závislosti na probíhajícím přijímacím řízení.

Vyberte obor

Informace
jsou
uvolňovány
postupně
v průběhu
přijímacího
řízení.
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Zápis ke studiu
Uchazeč se dostaví k zápisu a zapíše se ke studiu. Po zápise studijní referentka uchazeče
převede do stavu student. Od tohoto okamžiku má student přiděleno své osobní číslo, kterým
se přihlašuje do všech informačních systémů na univerzitě.
Upozornění: přihlášení bude aktivní po vygenerování účtů do jednotlivých univerzitních
informačních systémů, které probíhá přes noc. Student se tedy bude moci přihlašovat až
na druhý den po zápise. Student si své osobní číslo zjistí viz bod C.
Přihlášení do informačního systému studijní agendy (zkráceně IS/STAG).
 Student použije jako uživatelské jméno své osobní číslo.
 Heslo pro prvotní přihlášení: x+rodné číslo (zahraniční studenti x+pseudorodné číslo).
 Po prvotním přihlášení bude student vyzván k změně hesla. Pravidla pro změnu hesla zde:
https://uit.opf.slu.cz/dokuwiki/sluzby:sjp
Student použije jako uživatelské jméno
své osobní číslo.
Heslo pro prvotní přihlášení: x+rodné
číslo (zahraniční studenti x+pseudorodné
číslo)

