
Prihlásenie
Internet Explorer aspoň verzia 6
ais2.ku.sk – ostrá prevádzka od 18. marca 2008 (zelená farba)
ais2-beta.ku.sk – skúšobná verzia (červená farba)
Login a heslo ako v AIS1
Poznámky:
V internet explorer verzia 7 je treba pokračovať aj keď hlási chybu certifikátu. Je to spôsobené tým, že 
naše certifikáty nie sú zatiaľ registrované u Microsoftu (pracuje sa na tom).
Je treba mať povolené Javaskripty, pop up okna a cookies. Ak pracujete v sieti s proxy serverom (napr. na 
TF KU), je treba nastaviť v menu Nástroje- Možnosti-Spresnenie-"zafajkovať" Použiť protokol HTTP 1.1 
cez proxy.

V ľavom stĺpci: Evidencia štúdia



Vypísanie termínu
okno VSES046

Zadať stredisko, akademický rok a semester

Prostredníctvom ikonky načítať predmety



Vybrať predmet a prostredníctvom ikonky  zobraziť termíny (ak už nejaké boli zadané)

Prostredníctvom ikonky  pridať nový termín



Zadefinovať parametre termínu: dátum, čas, maximálny počet študentov na termín, 
poznámky a prostredníctvom ikonky   zobraziť. Automaticky sa vyplní okienko 
„Prihlasovanie do“ a „Odhlasovanie do“, prednastavené dáta je možné prepísať.

Pridať miestnosť ikonkou . Automatický sa nastaví dĺžka trvania skúšky na 2 hodiny – 
údaj je možné prepísať. Vybrať budovu a ikonkou  zobraziť voľné miestnosti na zadaný 
termín.



Vybrať miestnosť a potvrdiť ikonkou 

Prihlásenie študentov na skúšku
Ak si vyučujúci chce prihlásiť študentov na skúšku sám: 



Prostredníctvom ikonky .pridať študentov

Prostredníctvom ikonky filtra  možno zúžiť výber podľa študijných programov 
a označený výber študentov potvrdiť ikonou  .



Prihlasovanie študentov potvrdiť ikonkou 

Zapisovanie hodnotenia
okno VSES040



Zadať katedru, akademický rok, semester a ikonkou  zobraziť predmety

Vybrať predmet a zobraziť  

Vybrať hodnotený termín a dať zobraziť študentov ikonou 

Vybrať študenta a pridať hodnotenie ikonou 



Dvojitá šípka umožňuje zadanie aktuálneho dátumu

Pre zapísanie rovnakej známky viacerým študentom:
- ak sú v zozname za sebou: označiť prvého a cez Shift posledného
- ak nie sú za sebou po označení prvého ďalších vyberať pri stlačení Ctrl

Takto označeným študentom možno naraz zapísať tú istú známku.

Ikona  umožňuje opravu zadanej známky. 

Po ukončení hodnotenia daného predmetu prostredníctvom ikony  vytlačiť Hárok pre 
archiváciu a podpísaný odovzdať na študijnom oddelení.


