AIS2 - POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH
SCHVÁLENIE ZADANIA TÉM ZÁVEREČNÝCH PRÁC CEZ AIS2.
PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU AIS2
Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a následne kliknite na
hypertextový odkaz AIS2.
Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak nedisponujete svojím
prihlasovacím
menom
a heslom,
kontaktujte
správcu
hesiel
Vašej
fakulty
(http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel), resp. obrátiť sa na CePIT (tel. 02/592 44 944).
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Po prihlásení sa Vám otvorí uvítacie prostredie systému AIS2. Z menu v ľavej časti okna, v zozname aplikácií,
zvoľte/kliknite na Evidencia štúdia a následne z ponuky v hlavnej časti okna spustite aplikáciu VSES057 –
Evidencia záverečných prác.

Po kliknutí na VSES057 – Evidencia záverečných prác sa otvorí táto aplikácia v novom okne.
Schválenie zadania témy ZP.
Je dôležitý krok, bez ktorého sa nebude môcť študent prihlásiť na zadanie ZP. Zadanie ZP spravidla schvaľuje
vedúci katedry (vedúci strediska, resp. garant študijného programu).
Existujú 2 spôsoby schvaľovania zadaní tém ZP.
1. individuálne schválenie zadania témy ZP.
2. Hromadné schválenie zadania ZP.
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1. Individuálne schválenie zadania
Ak Ste schvaľovateľom pre nejaký študijný program a chcete schváliť jedno zadanie témy ZP, tak
v novootvorenom okne po stlačení VSES057 Evidencia záverečných prác v prvom rade VYMAŽTE SVOJE MENO
z poľa Záv. práce osoby pomocou žltej ikonky gumy svoje meno (1). Ak to neurobíte, neuvidíte žiadne zadania
tém ZP, pokiaľ nie Ste osobou ZP, čiže vedúci, školiteľ, konzultant, alebo oponent a teda NEMÔŽETE ZADANIE
SCHVAĽOVAŤ!
Po vymazaní svojho mena z poľa Záv. práce osoby si môžete, ale nemusíte vyfiltrovať (2) študijný program, pre
ktorý idete zadanie témy ZP schvaľovať. Ak tak neurobíte, je možné, že sa objavia všetky zadania tém ZP na celej
fakulte, resp. katedre (stredisku).
Aby sa zobrazili zadania tém na schválenie musíte kliknúť na modrú ikonku (3). Potom sa zobrazí zoznam zadaní
tém ZP.
Kliknete na tému a následne kliknete na ikonku bežca, kde sa zobrazí zoznam príkazov. Tu sa nachádza príkaz
Schváliť zadanie (4).
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Po potvrdení príkazu Schváliť zadanie sa otvorí nové okno, kde je v riadku vypísaný študijný program, pre ktorý
je zadanie témy ZP určené. Označte riadok a kliknite na ikonku bežca, potvrďte príkazom Schváliť tému.

Pre potvrdenie musíte ešte stlačiť zelenú ikonku s fajočkou.
Až po schválení zadanie témy ZP je možné, aby sa študenti prihlasovali.

2. Hromadné schválenie zadaní
Takýto spôsob je vhodné využiť vtedy, ak chcete naraz schváliť viacero zadaní. Je to asi najjednoduchší
a najrýchlejší spôsob.
Po zrušení svojho mena v poli Záv. práce osoby (1), vyfiltrovaní zadaní tém ZP, ktoré chcete schváliť (2),
potvrdení zobrazenia (3), si označte tie, ktoré chcete schváliť naraz. (klik na jeden riadok , držať CTRL a klikať na
ďalšie riadky)
Potom kliknite na bežca a posledný príkaz je Hromadné schválenie zadaní (4).

Po klinutí na tento príkaz ste schválili označené zadania tém ZP. A to je všetko.
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!!!

Pokiaľ sa objaví výstražné okno, skontrolujte, či máte na záložke Texty zadania vyplnené všetky položky
zadania, povinné sú všetky, ktoré sú k dispozícii.

