Порядок замовлення нового студентського квитка
Якщо ви втратили студентський квиток, то вам необхідно:
1. Звернутися з заявою про блокування картки до банку
2. Звернутися в органи МВС із заявою про крадіжку документів,
отримати довідку (в разі викрадення студентського квитка, за
бажанням)
3. Подати оголошення в газету такого зміст: Втрачений студентський
квиток серія L номер 280516, виданий ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка
на ім’я Сорокіна Андрія Дмитровича вважати недійсним
4. Внести оплату на рахунок університету за виготовлення нового
студентського квитка, отримати квитанцію
5. Звернутися в дирекцію інституту з заявою про виготовлення нового
студентського квитка. До заяви додати копію квитанції про оплату,
вирізку з газети з оголошенням про втрату, довідку з поліції (якщо
було подано звернення про крадіжку), заповнену анкету встановленого
зразка, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду.

Студенту, який загубив студентський квиток оголошується догана, секретар
дирекції вносить відповідний запис в особову справу студента.
Якщо змінено прізвище, то вам необхідно:
1. Внести оплату на рахунок університету за виготовлення нового
студентського квитка, отримати квитанцію
2. Звернутися в дирекцію інституту з заявою про виготовлення нового
студентського квитка. До заяви додати копію квитанції про оплату,
заповнену анкету встановленого зразка, копію паспорта, копію
ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про укладання шлюбу
Дублікати студентських квитків не видаються. Тому, при втраті
студентського квитка ініціюється випуск нового квитка, старий квиток
анулюється.
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Заява

Прошу виготовити мені повторно студентський квиток у зв’язку з
його втратою.
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