Návod na vytvorenie zápisného listu a zapísanie predmetov
K zvolenému štúdiu sa vytvára zápisný list, ktorý definuje štúdium študenta v akademickom roku
(AR). Zápisný list (ZL) umožňuje zápis predmetov podľa odporúčaného študijného plánu.
Študent, ktorý si ide zapísať predmety do AiS2, má už konkrétne vedieť, o ktoré predmety má
záujem, ktoré predmety sa týkajú jeho študijného programu, aké predmety si bude vyberať ako
výberové, pre ktorý rok a semester sa ponúkajú. Preto je dôležité dôkladne si preštudovať študijné
plány pre študovaný študijný program, ponuku povinne voliteľných a výberových predmetov,
pozrieť si informačné listy jednotlivých predmetov, odkontrolovať, či predmet nemá stanovené
podmieňujúce predmety a teda či je možné si ho zapísať.
Predmety si študent vyberá a zapisujete do svojho ZL v období stanovenom študijným oddelením
fakulty. V inom období si môže svoje predmety pozerať, zistiť výsledky z jednotlivých predmetov,
ale nemôže si predmety v ZL meniť. Na predmet, ktorý nie je v zápisnom liste, sa študent nemôže
prihlásiť na rozvrh ani na skúšku.
V prípade nezrovnalostí v ZL sa obráťte na svoju študijnú referentku.

Vytvorenie zápisného listu
Po prihlásení do systému sa Vám zobrazí rozšírená ponuka pod Vaším štúdiom.
Zápisný list je vytvorený automaticky potvrdením návratky. Ak nemáte vytvorený zápisný list viď.
nižšie pokyny.
Prázdny zápisný list vytvoríte kliknutím na
Postupujte podľa obrázku:

.
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Následne sa Vám otvorí okno VSES210, v ktorom si skontrolujete údaje a potvrdíte ich tlačidlom
,a tým si vytvoríte prázdny zápisný list.

Skontrolujte si:
Akademický rok: 2019/2020
Ročník: 1 - Prvý ročník
Študijný program, na ktorý ste boli prijatý.

Zapísanie predmetov do zápisného listu
Podľa obrázkov si vyvolajte obrazovku VSES213 – zápisný list.
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Obr. VSES213 – zápisný list

Zápisný list je členený na tri bloky:
A – Povinné predmety – pridávajú/zapisujú sa všetky predmety z ponuky študijného plánu, typ
výučby A, odporučený ročník 1.
B – povinne voliteľné predmety – z ponuky študijného plánu, typ výučby B, odporučený ročník 1.
C – Výberové predmety – je možné si zapísať ľubovoľný predmet (aj predmet z inej fakulty) z ponuky
predmetov.
Najprv si zapíšte cez tlačidlo ,,Pridať predmet zo študijného plánu“ ,,A – Povinné predmety“ podľa
návodu. Potom si rovnakým postupom zapíšete ,,B – Povinne voliteľné predmety“. ,,C – Výberové
predmety“ si zapíšete cez ,,Pridať predmet z ponuky predmetov“.
Ponuka predmetov do jednotlivých blokov sa zobrazí po kliknutí na ikonu
(VSES 213) – Pridanie predmetov do zápisného listu (VSES 023).

zápisného listu

5

Obr. VSES023 – pridanie predmetov do zápisného listu

Výber Typu výučby (A – Povinné predmety, B – Povinne voliteľné predmety, C – Výberové predmety)
a doporučený ročník – 1. Ročník potvrďte tlačidlom
Predmety sa vyberajú označením podľa obrázka

.
.

Zápis predmetov do zápisného listu sa bude uskutočňovať až po kliknutí na

.
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Následne si skontrolujte správnosť zapísaných predmetov jednotlivo podľa typov výučby, teda či
máte povinné predmety zapísané v bloku ,,A – Povinné predmety“, prípadne povinne voliteľné
v bloku ,,B – Povinne voliteľné predmety“ a výberové predmety v bloku ,,C – Výberové predmety“.
Ak ich nemáte zapísané v správnom bloku, opravte si to vymazaním jednotlivých predmetov
a pridaním správnych predmetov.

Predmet/y zo zápisného listu odoberiete po označení predmetu/viacerých predmetov pomocou
CTRL a kliknutím na piktogram

.

Upozornenia
Nezabudnite najneskôr:
- do 24. júla 2019
 cez AiS2 požiadať o internát (ak máte záujem o ubytovanie);
 vytvoriť elektronickú návratku a elektronický zápis.
- do 31. júla 2019
 uhradiť poplatok za preukaz študenta.
- do 20. augusta 2019
 uhradiť poplatok za pridelené ubytovanie (uchádzači o denné štúdium).

