Dočasná čipová karta slouží jako průkaz studenta CŽV, například pro vstup do knihovny
Cena je 170,- Kč.
Po provedené platbě počkejte prosím alespoň tři dny až částka přijde na účet MU, poté si můžete přijít na studijní
oddělení FF MU, Arne Nováka 1, budova C, 1. nadzemní podlaží, kancelář C.112, kde vám bude karta na místě
vydána.
Po ukončení studia dočasnou čipovou kartu vrátíte spolu s dokladem o zaplacení referentce pro celoživotní
vzdělávání paní Haně Holmanové a bude Vám vrácena zaplacená částka.
Platba se provádí přes Obchodní centrum: https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/phil/
Postup:
 is.muni.cz – přihlásit se svým přihlašovacím jménem (UČO) a heslem
 Obchodní centrum
 Filozofická fakulta
 Průkazy studenta (Průkaz studenta a přelepka ISIC – Kompletní nabídka průkazů studenta)
 Průkaz studenta CŽV studia (Průkaz studenta CŽV studia na Filozofické fakultě
 Koupit
Nebo je možno pro objednání použít přímý odkaz: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/98967
Zaplatit je potřeba do 14 dní od provedení objednávky, po této době se objednávka automaticky zruší.
V případě nejasností se můžete zaslat dotaz e-mailem na adresu czv@phil.muni.cz

Dočasná čipová karta slouží jako průkaz studenta CŽV, například pro vstup do knihovny
Cena je 170,- Kč.
Po provedené platbě počkejte prosím alespoň tři dny až částka přijde na účet MU, poté si můžete přijít na studijní
oddělení FF MU, Arne Nováka 1, budova C, 1. patro, kde vám bude karta na místě vystavena.
Po ukončení studia dočasnou čipovou kartu vrátíte spolu s dokladem o zaplacení na pokladně a bude Vám
vrácena zaplacená částka.

Platba se provádí přes Obchodní centrum:
https://is.muni.cz/auth/obchod/fakulta/phil/
 is.muni.cz – přihlásit se svým přihlašovacím jménem (UČO) a heslem
 Obchodní centrum
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 Průkaz studenta a přelepky ISIC – Průkazy a přelepka ISIC
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 Přidat do košíku
Zaplatit je potřeba do 14 dní od provedení objednávky, po této době se objednávka automaticky zruší.
V případě nejasností se můžete zaslat dotaz e-mailem na adresu katerina.ricankova@phil.muni.cz nebo IS
techničku slečnu Lindu Sudíkovou lindasudikova@gmail.com

