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PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
461 17 LIBEREC, Studentská 2, tel.: 485 352 603, 604
Název vzdělávacího programu:
_________________________________________________________________
Datum registrace přihlášky2
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.
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školského úřadu)

Nejvyšší
požadované
vzdělání

Škola, Fakulta
Adresa
Obor

2

Vyplňuje CDV TUL

Dosažený titul

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Uchazeč spolu s přihláškou zašle buď kopii
posledního dílu složenky typu A, nebo kopii výpisu z účtu, z které bude patrná provedená platba.
Poplatek zašlete na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB, a.s. Liberec, č. ú. 305806603, kód
banky 0300, variabilní i specifický symbol musí být uvedeny a do zprávy pro příjemce uvádějte vždy
jen Vaše příjmení a křestní jméno.
var. symbol 6491389960, spec. symbol 602143 Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
var. symbol 6491389960, spec. symbol 602143 Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel
var. symbol 6491389960, spec. symbol 602143 Studium pedagogiky pro učitele

Pro následující vzdělávací programy přijímací poplatek uhraďte až poté, co budete vyrozuměni,
že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.
var. symbol 6491389961, spec. symbol 602143 Studium v oblasti pedagogických věd se
zaměřením na speciální pedagogiku
var. symbol 6491389967, spec. symbol 602143 Studium pro výchovné poradce

K přihlášce přiložte:
1. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém ukončeném vzdělání (maturitní vysvědčení nebo
diplom).
2. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Poznámka (zdravotní omezení, aj.):

Uchazeč podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(„GDPR“) a se směrnicí rektora č. 6/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů na Technické univerzitě v Liberci souhlasí se zpracováním
veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Technické univerzitě v Liberci, Centru dalšího vzdělávání. Tento
souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu studia.
Technická univerzita v Liberci prohlašuje, že všechny osobní údaje, které uchazeč o studium v přihlášce ke studiu poskytl, budou
shromažďovány a zpracovány výhradně pro vnitřní potřebu Centra dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci, které se zavazuje
nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a se směrnicí rektora
č. 6/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů na Technické univerzitě v Liberci (https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadachzpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju).

Datum: ________________

Podpis uchazeče: _______________________

