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Návody a informace pro uchazeče
Vysvětlení, k čemu slouží Univerzitní číslo uchazeče, Osobní číslo studenta a Elektronická
identita uživatele, o kterých se pojednává v následujících návodech.
Univerzitní číslo uchazeče - je přiděleno uchazeči v okamžiku podání e-přihlášky. Během
celého procesu přijímacího řízení slouží k jednoznačné identiﬁkaci uchazeče. Po přijetí uchazeče
ke studiu se z uchazeče stane student, kterému je vygenerováno osobní číslo studenta a
univerzitní číslo již nepotřebuje.
Osobní číslo studenta - charakterizuje studentovo studium. Pokud student změní svoje
studium, je mu vygenerováno informačním systémem nové osobní číslo. Např. student studuje
bakalářské studium a je mu vygenerováno osobní číslo. Jakmile studium ukončí státní
závěrečnou zkouškou a pokračuje v navazujícím magisterském studiu, je mu vygenerováno
nové osobní číslo.
Elektronická identita uživatele - student dostane účet s elektronickou identitou, která ho
jednoznačně charakterizuje jako osobu po celou dobu studií. Slouží k přihlašování do
informačních systémů univerzity (zatím do IS/Stag, elearning a pošta, ostatní systémy budou
následovat). Student si svoji identitu vygeneruje sám zde na:CRO. CRO (Centrální registr osob)
slouží k evidenci a identiﬁkaci všech studentů a zaměstnanců univerzity. CRO spravuje identitu
studenta/zaměstnance, která zůstává po celou dobu působení studenta/zaměstnance na
univerzitě neměnná. Dále umožňuje studentovi/zaměstnanci obnovu zapomenutého
přihlašovacího hesla do informačních systémů. Návod zde:Zapomenuté heslo.

Stručný obrázkový postup od podání e-přihlášky po zjištění osobního čísla
studenta
Stručný obrázkový návod, jak se přihlásit do zadávání e-přihlášky, jak zjistit:
své univerzitní číslo,
výsledky přijímacího řízení,
osobní číslo studenta
Obrázkový postup od podání e-přihlášky po zjištění osobního čísla studenta
Podrobné návody k jednotlivým bodům obrázkového návodu viz dále na této stránce.

Návod na vyplnění elektronické přihlášky ke studiu
Podrobný návod na vyplnění elektronické přihlášky ke studiu na Obchodně podnikatelské fakultě v
Karviné, Slezské univerzity v Opavě naleznete zde:
Návod na vyplnění e-přihlášky ke studiu uchazečem.
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Podmínky pro přijímací řízení naleznete zde:
http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci.
Upozornění:
Pokud si uchazeč již někdy v minulosti přihlášku ke studiu na OPF podal, přihlašuje se stejnými
přihlašovacími údaji (rodným číslem [zahraniční uchazeč pseudorodným číslem] a svými
iniciálami). Typicky uchazeč si podá přihlášku do bakalářského studia a po jeho úspěšném
zakončení si podává přihlášku do navazujícího studia.
Po podání e-přihlášky dostanete potvrzovací mail o jejím úspěšném přijetí na mailovou adresu,
kterou jste uvedli v epřihlášce. Pokud potvrzovací mail nedostanete, kontaktujte administrátory
IS/STAG na mailové adrese: stag@opf.slu.cz . Můžete se také znovu přihlásit svým rodným
číslem a iniciálami (zahraniční studenti svým pseudorodným číslem) v nabídce „Uchazeč“.
Pokud byla e-přihláška správně zadána, ve sloupečku „Přijata“ musí být zobrazen zelený
praporek.
Po 3-5ti dnech po zaplacení epřihlášky se znovu přihlašte svým rodným číslem a iniciálami
(zahraniční studenti svým pseudorodným číslem) a zkontrolujte si, zda platba byla úspěšně
spárována s vaší přihláškou (zelený praporek ve sloupečku „Platba“). Platby se párují
automaticky ihned jakmile dojdou na účet OPF. Pokud platba nebyla spárována, kontaktujte
studijní oddělení fakulty na mailové adrese: studijni@opf.slu.cz. V mailu uveďte svoje jméno a
příjmení, datum provedené platby a číslo účtu , ze kterého jste platbu provedli.

Návod na zjištění osobního čísla studenta
Vysvětlení rozdílu mezi identitou CRO (centrálním registrem osob) a osobním číslem studenta.
Identita CRO zůstává studentovi přidělena po celou dobu jeho studia. Stejnou identitou CRO se
student přihlašuje do všech informačních systémů univerzity. Studentovu CRO identitu nemůže získat
nikdo jiný ani po ukončení studentova studia. Kdyby se po letech rozhodl pokračovat ve studiu, bude
mít opět stejnou CRO identitu.
Osobní číslo studenta (jeho studia) se používá v informačním systému studijní agendy (IS/Stag) a
během studia se mění. Jestliže je student přijat ke studiu jako bakalář, je mu přiděleno osobní číslo
studia. Jestliže se následně rozhodne pokračovat ve studiu v navazující formě studia, opět dostane
nové osobní číslo. Jestliže přestoupí student na jinou formu studia, taktéž dostane nové osobní číslo
studenta.
Návod na zjištění osobního čísla studenta popisuje postup, jakým si nově přijatý student do prvního
ročníku bakalářského nebo navazujícího studia zjistí svoje osobní číslo do informačního systému STAG.
Osobní číslo studenta slouží k jednoznačné identiﬁkaci jeho studia.
Návod na zjištění osobního čísla studenta do portálu IS/STAG

Upozornění
Uchazeč si musí zjistit svoje osobní číslo nejpozději do 31.října
příslušného
https://uit.opf.slu.cz/
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kalendářního roku na portále Slezské univerzity.
Od 1.listopadu bude nastaveno přijímací řízení na následující rok.
Pokud by si uchazeč nezjistil své osobní číslo studenta do konce října,
musí se osobně dostavit na studijní oddělení se svým občanským průkazem.
Studijní referentka zkontroluje totožnost studenta a pokud souhlasí,
osobní číslo mu sdělí.

Návod na přihlášení studenta do portálu IS/STAG
Návod na přihlášení studenta do portálu popisuje postup při přihlášení (odhlášení) uživatele do portálu
studijní agendy SU v Opavě.

Kolejní a stravovací systém ISKam
Modul koleje: systém studentovi/uchazeči umožňuje podávat žádost o ubytování, rezervovat si kolej,
vybírat lůžko. Dále má student možnost kontrolovat své příchozí platby.
Modul stravování: systém umožňuje kombinovaný systém odběru jídla, tj. objednávkový i
bezobjednávkový systém.
Přihlášení a návod zde:Kolejní a stravovací systém ISKaM
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