Elektronické přihlašování do kurzů Univerzity třetího věku MU
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/u3v/

4. A) Pokud se hlásíte do 1. ročníku nebo jednoletých kurzů

(Kulturní
dědictví a památková péče na Moravě, U3V a Moravské zemské muzeum), vyplňte

všechny své základní údaje, zkontrolujte je a klikněte na „pokračovat“.
K pokračování v objednávce je nutno opsat kontrolní kód.
Upozornění: Jestliže již máte vygenerovány přihlašovací údaje (UČO a primární
heslo), postupujte dle následujícího bodu 4 B.

1. Vyberte kurz, do kterého se chcete přihlásit (např. Všeobecně zaměřený
kurz – 1. ročník) a klikněte na „Koupit“.

4. B) Pokud znáte své přihlašovací údaje, je nutné kliknout na tlačítko
„přihlásit se“ v pravém horním rohu a vybrat variantu „Přihlásit se přes
IS MU“. Poté vyplnit své přihlašovací údaje (UČO a heslo). Údaje
v přihlášce zkontrolujte, a pokud souhlasí, klikněte na „pokračovat“.

2. Klikněte na „Objednat“.

3. Ukáže se Vám obsah Vašeho nákupního košíku.
Pokud chcete v rámci jedné objednávky koupit více kurzů najednou,
klikněte na „Zpět k nákupu“ a vyberte další kurz (viz předchozí bod). Když
je obsah Vašeho košíku kompletní, klikněte na tlačítko „Objednat“.
Upozornění: Zkontrolujte si počet balení v košíku – vždy musí být uvedeno „1“.
Kurzy, které vložíte do košíku, mohou být pouze pro Vaši osobu, nikoliv pro někoho
dalšího. Každý zájemce o studium se musí hlásit zvlášť.

5. Vyberte způsob platby (označte tečkou) a klikněte na „pokračovat“.
Upozornění: Zápisné je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky.
V opačném případě bude přihláška stornována.

6. Nyní uvidíte souhrn celé objednávky. Zkontrolujte, zda všechny

7. Zobrazí se Vám potvrzení dokončení objednávky a do Vaší e-mailové

uvedené údaje souhlasí, a zcela na konci klikněte na „Dokončit
objednávku“.

schránky Vám budou zaslány veškeré informace, které se týkají této
objednávky.

Upozornění: Objednávku není možné dokončit bez zaškrtnutí ne/souhlasu se
zasíláním nabídek z U3V a fotografováním.
Aby byla Vaše přihláška platná, je nutné kliknout na „dokončit objednávku“.
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