AIS2 – Manuál pre študenta 1. roku štúdia
1. Prihlásenie do AIS:
Na portáli: moja.uniba.sk kliknutím na „Prihlásenie“ v sekcii AIS sa dostaneme do systému.
Na tomto vstupnom portáli nájdete aj manuály pre prácu s AISom a ďalšie užitočné
informácie ako napr. ubytovanie, e-learning, granty, hotline a pod.

Po kliknutí na „Prihlásiť“, systém automaticky presmeruje užívateľa na prihlasovaciu stránku.

Po zadaní svojich prihlasovacích údajov, ktoré sú uvedené v prijímacom dekréte na štúdium,
sa dostaneme do AISu. Po 1. prihlásení si prihlasovacie heslo treba zmeniť, zadať nové,
vytvorené študentom! Login, prihlasovacie meno, zostáva rovnaké po celé štúdium študenta,
heslo si študent môže kedykoľvek zmeniť. V prípade zabudnutia hesla kontaktovať technickú
podporu CePIT – 02/59 244 944, v pracovné dni 7:00-20:00, víkendy a sviatky 9:00-12:00.
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2. Práca v AIS:
Pre prístup k informáciám o štúdiu (prihlásenie na skúšky, rozvrh, predmet...) treba kliknúť
vpravo na „Administrácia štúdia“ (bod 1). Otvorí sa mi aplikácia VSES017 v novom okne.

1..
2.

3.

V okne treba vybrať riadok so študijným programom (bod 2)a voľbu potvrdiť šípkou v pravo.
V spodnej časti okna, na karte zápisné listy, sa zobrazia všetky zápisné listy (bod 3), ktoré
obsahujú údaje týkajúce sa štúdia. Kliknutím na ikonu bežca
zobrazí ponuka. Z tejto ponuky sa následne viem dostať na:
A) zápis predmetov (str.3)
B) prihlásenie a odhlásenie na skúšky (str.4)
C) tvorbu rozvrhu (str.5)
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(na karte zápisné listy)sa

A) Zápis predmetov do nového akademického roka
V „Administrácii štúdia“  bežec  „Zápis predmetov, kredity“ . Vyberiem si v ľavej hornej
časti, riadok „B – Povinne voliteľne predmety“. Pre pridanie nového predmetu treba kliknúť
na ikonu pridať

, následne sa otvorí nové okno s predmetmi.

V novootvorenom okne si vyberiem z dostupných predmetov (dostupné majú pri sebe
zaškrtávacie pole, ak ho predmet nemá je kapacitne vyťažený), ktoré chcem absolvovať
v aktuálnom roku štúdia. Svoj výber označím a zvolené predmety uložím kliknutím na
„OK“(zvoliť sa dá viacero naraz a až potom potvrdiť). Predmet sa dá zrušiť v pravej hornej
časti „Predmety zápisného listu“ jeho vybratím a kliknutím na ikonu „Kôš“. Výber predmetov
a ich zápis je umožnený pred zápisom študentov do ďalšieho ročníka – predzápis.
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B) Prihlásenie / odhlásenie na skúšky (termín hodnotenia)
V Administrácii štúdia  bežec  „Termíny hodnotenia“. V novom okne po výbere
predmetu (bod 1) a jeho potvrdení šípkou v pravo sa objavia termíny (bod 2) kliknutím na
ikonu pridať

v spodnej časti „Termíny hodnotenia“.

1.

2.

Voľné termíny, sú tmavým písmom a je pri nich možnosť zaškrtávacieho políčka, ak pri
termíne políčko nie je, termín je obsadený. Odhlásenie z termínu  zvýrazniť predmet klik
na ikonu „Kôš“.
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C) Tvorba rozvrhu
V Administrácii štúdia  bežec  „Prihlásenie / Odhlásenie“ z rozvrhu.
Treba vybrať zimný alebo letný semester a potvrdiť šípkou vpravo (bod 1). Nižšie sa zobrazia
predmety zápisného listu. Predmet zaradíme do rozvrhu jeho zvýraznením (bod 2)
a kliknutím na ikonu ceruzka
. V novootvorenom okne si vyberiem čas a deň výčby. Ak je
plne obsadený daný čas v rozvrhu nemá pri sebe možnosť zaškrtnúť ho. Pre náhľad celého
rozvrhu treba kliknúť na ikonu „oka“.

1.

2.
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