
Formularz rejestracyjny

Biblioteka Główna
ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Oddział Obsługi Informatycznej

Oddział Informacji Naukowej

Tel.: 012-662-63-74

Tel.: 012-662-63-72

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Data:

Nazwisko:

Imię:

E-mail:

Uczelnia/Instytucja:

Nr karty bibliotecznej:

Nr dowodu osobistego:

Telefon kontaktowy:

Podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu rejestracji w systemie informatycznym, 
otrzymywania informacji i rozwiązywania problemów przez administratora systemu  oraz dla celów statystycznych.

Aby uzyskać dostęp do elektronicznych czasopism i baz danych udostępnianych za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki 
Nauki z komputerów domowych należy wypełnić  niniejszy formularz a następnie przynieść go do Oddziału Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej (p. 71, 72). Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie aktywacji konta. 
Usługa jest dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych czytelników 
posiadających aktualną kartę biblioteczną. 
  
Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków: 
  1. Nie udostępniania swojego konta i hasła osobom trzecim. 
  2. Przestrzegania warunków umowy licencyjnej i praw autorskich udostępnionych czasopism. 
  3. Wykorzystywania źródeł elektronicznych tylko dla własnych potrzeb lub prowadzenia działalności naukowo–dydaktycznej. 
  
Podczas logowania się na serwerze: https://secure.up.krakow.pl wpisujemy 
   login: nr karty bibliotecznej 
  hasło: nr dowodu osobistego 
   
Wskazówki: 
1. Datę proszę  wpisać w postaci DD-MM-RRRR lub wybrać z apletu kalendarza (po kliknięciu klawisza z prawej strony pola daty). 
2. Serię i numer dowodu osobistego należy wpisać wielkimi literami bez spacji.
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Podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu rejestracji w systemie informatycznym, otrzymywania informacji i rozwiązywania problemów przez administratora systemu  oraz dla celów statystycznych.
Aby uzyskać dostęp do elektronicznych czasopism i baz danych udostępnianych za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki z komputerów domowych należy wypełnić  niniejszy formularz a następnie przynieść go do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (p. 71, 72). Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie aktywacji konta.
Usługa jest dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych czytelników posiadających aktualną kartę biblioteczną.
 
Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:
  1. Nie udostępniania swojego konta i hasła osobom trzecim.
  2. Przestrzegania warunków umowy licencyjnej i praw autorskich udostępnionych czasopism.
  3. Wykorzystywania źródeł elektronicznych tylko dla własnych potrzeb lub prowadzenia działalności naukowo–dydaktycznej.
 
Podczas logowania się na serwerze: https://secure.up.krakow.pl wpisujemy
                   login:         nr karty bibliotecznej
                  hasło:         nr dowodu osobistego
  
Wskazówki:
1. Datę proszę  wpisać w postaci DD-MM-RRRR lub wybrać z apletu kalendarza (po kliknięciu klawisza z prawej strony pola daty).
2. Serię i numer dowodu osobistego należy wpisać wielkimi literami bez spacji.
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