
    

Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:    1 / 5 
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo  
- oznámením kódu “[S06-01 – navod_skolitelia_PhD_aplikacia Doktorandi]” na náš helpdesk  

CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
Univerzita Komenského  
v Bratislave 
 

PRÁCA S APLIKÁCIOU DOKTORANDI PRE 

ŠKOLITEĽOV A ŠKOLITEĽKY PHD 
 APLIKÁCIA VSES310 – DOKTORANDI  

Prihláste sa do AIS2. V univerzálnom zobrazení vyberte v ľavom menu možnosť „Evidencia štúdia“ a následne 

zvoľte možnosť VSES310 – Doktorandi, …  

V učiteľskom zobrazení zvoľte  v ľavom menu možnosť „Hodnotenie doktorandov“ 

  

mailto:cepit@uniba.sk?subject=Neaktualny%20navod%20–[KOD%20NAVODU]&body=Prosim%20zadajte%20aj,%20na%20ktorej%20stranke%20ste%20navod%20nasli,%20pripadne%20akou%20cestou%20sa%20k%20Vam%20dostal.
https://uniba.sk/cepit
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Zobrazí sa Vám okno VSES310 – Doktorandi – prehľad, vyhľadávanie, administrácia.  

Pre zobrazenie detailov štúdia zvoľte daného študenta a kliknite na šípku. 

 

Zobrazí sa Vám detail celého štúdia daného doktoranda/doktorandky v troch záložkách 

a. Predmety zápisného listu 

b. Hodnotenia – tu viete pridávať a upravovať hodnotenie 

c. Prehľad kreditov – tu si viete pozrieť stav kreditov daného doktoranda/ky 

Okno si viete maximalizovať a potom 

pomocou ikonky „rozširovania“ 

 zväčšiť časť danej záložky.   
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DOPLNENIE PREDMETOV DO ZÁPISNÉHO LISTU DOKTORANDA/DOKTORANDKY  

V záložke “Predmety zápisného listu” si viete pozrieť, aké predmety a aktivity vo vedeckej a pedagogickej 

činnosti má doktorand/ka zapísané, viete ich doplniť či vymazať (pre úpravu zoznamu zapísaných predmetov 

sa informujte na študijnom oddelení fakulty, či tak môžete spraviť). Bežne si predmety v AISe zapisujú 

doktorandi/doktorandky. 

Predmet pridávate do danej skupiny doktorandského študijného plánu – študijná časť, vedecká časť alebo 

ďalšie aktivity kliknutím na ikonku „Pridať predmet“  buď zo študijného plánu alebo z ponuky predmetov.  

Predmet odoberáte kliknutím na ikonku smetného koša „odobrať predmet“ .  

ZAPÍSANIE HODNOTENIA  

Pre zapísanie hodnotenia kliknite na záložku „Hodnotenia“.  

ZOBRAZENIE STĹPCOV  

Pomocou ikony „Nastavenie tabuľky“  si viete 

nastaviť zobrazovanie stĺpcov tak, aby sa názov 

predmetu zobrazil v prvom stĺpci.  

Vyberiete možnosť „nastavenie stĺpcov“, vyberiete 

položku a posuniete ju v poradí, ako chcete. Ikona  

posunie danú položku hneď na začiatok stĺpca, ikona 

 posunie položku o jedno miesto v poradí dopredu.  
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Toto si nastavenie si nezabudnite uložiť kliknutím 

na ikonu „Uloženie nastavení“ . Kliknite na OK. 

 

 Aby ste si toto nastavenie uložili natrvalo, kliknite 

na ikonu aj v okne aplikácie VSES310.  

PRIDANIE HODNOTENIA  

Pri predmetoch zo študijnej časti zapisuje hodnotenie vyučujúci/a daného predmetu (resp. podľa procesov na fakulte).  

Hodnotenie pridávate označením daného predmetu a kliknutím na ikonku „zaevidovať hodnotenie“ . Hodnotenie 

viete zaevidovať len pri kurzoch, ktoré hodnotenie ešte nemajú alebo neboli úspešne absolvované.  

Školiteľ/ka bežne nezapisuje hodnotenie za 

predmety v študijnej časti. Tie zapisuje 

vyučujúci/a daného predmetu. Ak je 

školiteľ/ka aj vyučujúci/a predmetu, 

hodnotenie zapisuje cez aplikáciu VSES040 – 

Evidencia hodnotenia študentov. V tomto 

prípade je potrebné nastaviť aj „Termín 

hodnotenia.“ 
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i. Zobrazí sa okno VSES042 – Hodnotenie. Zvolíte želané hodnotenie, nastavíte dátum (kliknutím na  pri 

dátume, prípadne medzerníkom nastavíte aktuálny dátum). Pri riadku „Udelil“ buď vyberiete seba (ak ste 

priradení k danému predmetu) alebo kliknete na ikonu  , zvolíte vaše pracovisko (katedra/ústav) a nájdete sa 

v zozname. Následne kliknete na OK . Hodnotenie sa uloží.  

 

Pri vyberaní osoby, ktorá hodnotenie 

udelila sa neodporúča vyhľadávať iba cez 

meno, nakoľko daná osoba môže mať 

menovca, prípadne duplicitu. Ak tak však 

robíte, vždy vyberte možnosť pri ktorej je 

uvedené „UOČ“. UOČ je jedinečný 

identifikátor, ktorý zabezpečí, že je to práve 

Vaše konto. 

 

Ak ste ukončili prácu, kliknite na ikonku „Ukončiť aplikáciu“ .  


