Stručný návod na zobrazenie rozvrhu a prihlasovanie sa na rozvrhové akcie
Prihlasovanie prebieha 13. 9. 2016
(na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
a druháci štvorročného štúdia INFO4 si volia rozvrh len pre predmety, ktoré opakujú)
1. Zobrazenie rozvrhových akcií (ďalej cvičenia) a prístup k rozvrhu
– Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr 12. 9. 2016.
– Rozvrh v AIS je smerodajný pre prihlasovanie sa na jednotlivé cvičenia, preto Vám
odporúčame, aby ste sa s ním oboznámili.
– Prístup k rozvrhu:
Po prihlásení sa do AIS v časti Portál verejných informácií kliknite na Zobrazenie
a tlač rozvrhov. Tam uvidíte Váš Osobný rozvrh. V časti Ďalšie rozvrhy môžete vidieť
všetky prednášky a cvičenia len vtedy, ak nenastavíte žiadne parametre výberov.

2. Prihlasovanie na cvičenia
– Prihlasovanie na cvičenia sa pre študentov otvára postupne na základe ich doposiaľ
získaných študijných výsledkov (VŠP vrátane neúspešne ukončených predmetov). Všetci
prváci inžinierskeho štúdia majú otvorené prihlasovanie v prvej skupine (AIS striktne
oddeľuje stupne štúdia a nedovoľuje prihlasovanie na cvičenia na základe VŠP
dosiahnutého v bakalárskom štúdiu).
– Prihlasovanie začína 13. 9. 2016 (utorok) od 17.00 hod. postupne pre jednotlivé skupiny
a pre všetkých končí 13. 9. 2016 (utorok) o 22.00 hod.:
13. 9. 2016 od 17.00 hod. študenti s VŠP <1; 1,60> a všetci prváci inžinierskeho štúdia,
13. 9. 2016 od 18.00 hod. študenti s VŠP <1; 2,3>,
13. 9. 2016 od 19.00 hod. všetci študenti.
– Prístup k prihlasovaniu:
V časti Moje štúdium kliknite na Portál študenta a Reg./zápisy.
– V časti Hárok pre Obdobie (Vaše obdobie e. g. ZS 2016/2017) vo stĺpci Rozvrh kliknite
na odkaz Vybrať. Každé cvičenie má určenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už
ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.
– Niektoré cvičenia sú plánované na párny a nepárny týždeň (podľa týždňa semestra).
– Študent sa zapisuje tak, že nesmie mať kolízie s prednáškami.

3. Upozornenie pre študentov inžinierskeho štúdia – na predmety Manažment
v informačných systémoch a Manažment v softvérovom inžinierstve sa neprihlasujete.
V Osobnom rozvrhu vidíte aj rozvrhové akcie pre cvičenia (časovo nasledujú hneď po
prednáške). Prosíme Vás, tento čas si rezervujte (teda neprihláste sa na cvičenia iných
predmetov) – o rozdelení na cvičenia Vás bude informovať prednášajúci.
4. Druháci štvorročného štúdia INFO4, IT4 a IB4 si volia rozvrh len pre predmety, ktoré
opakujú.
5. Niektorí študenti budú mať už na niektoré predmety rozvrh navolený. Je to preto, aby sme
predišli kolíziam. Takto predpripravený rozvrh nemeňte!!!.

Dôrazne upozorňujeme, že študent je povinný sa v uvedenom termíne prihlásiť na cvičenia
v súlade s jeho osobným učebným plánom. Ak sa študent v uvedenom termíne na cvičenia
neprihlási (ospravedlnením sú iba závažné zdravotné dôvody – doklad musí byť evidovaný
na študijnom oddelení), zruší sa mu zápis príslušných predmetov, pričom nesie plnú
zodpovednosť za zníženie počtu zapísaných kreditov, čo má vplyv na neskoršie splnenie
študijných podmienok.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa mailom
obráťte na systémovú integrátorku fakulty RNDr. Martu Gnipovú, marta.gnipova@stuba.sk.

Konfliktné rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na
študijnom oddelení 19. 9. 2016 (pondelok):
od 9.00 hod. do 10.30 hod. – študenti bakalárskeho štúdia,
od 11.00 hod. do 12.00 hod. – študenti inžinierskeho štúdia.
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