MANUÁL PRE ÚVODNÚ PRÁCU S AKADEMICKÝM INFORMAČNÝM SYSTÉMOM



Link na prístup do AIS2: https://ais2.euba.sk/ais/start.do



Prístup cez univerzitnú stránku https://www.euba.sk

Prihlasovanie do AIS
 login: číslo ISIC karty


heslo: rodné číslo bez lomky

Používateľský prístup pre prvákov do AIS2 - novoprijatí študenti budú mať vytvorené
používateľské konto v AISe po zriadení študentskej karty (koncom septembra).
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Obr. 1 Portál AIS2
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Fakultný správca AIS2:
Ing. Andrea Ligačová, vedúca študijného oddelenia,
D7.37, tel. č. 02 6729 5737, e-mail: andrea.ligacova@euba.sk
V prípade problémov kontaktovať fakultného správcu AIS2. Do e-mailu treba napísať Meno,
Priezvisko, fakultu, št. program, ročník, číslo študentskej karty, skratku predmetu, podrobný
popis problému, prípadne aj print obrazovky s chybou.
Kontaktné osoby z CIT:
Správca AIS2 EUBA (len závažné problémy s funkčnosťou AIS2:
CIT: Ing. Svetluša Justusová, D9.28, tel. č. 02/67295 128, e-mail:
svetlusa.justusova@euba.sk
Problémy s prihlásením do AIS2, alebo nová štud. karta (Do e-mailu treba napísať Meno,
Priezvisko, fakultu, št. program, ročník, číslo študentskej karty.):
CIT: RNDr. Anna Šoltésová, D9.41, tel. č. 02/67295 141, e-mail: anna.soltesova@euba.sk
Správca pre subsystém ubytovanie a štipendií:
CIT: Ing. Jiřina Čarnecká, D9.33, tel. č. 02/67295 133, e-mail: jirina.carnecka@euba.sk
Technické predpoklady pre používanie AIS (zdroj: portál AIS2)
AIS je intranetová/internetová aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického
internetového prehliadača (odporúčame povoliť pop-up okná pre server systému).
AIS je optimalizovaný pre prehliadače:
•
•
•

Internet Explorer (verzia 8.x a vyššia) - nastavenie exploreru pre export údajov je
k dispozícii na portáli AIS2
Mozilla Firefox 25.0. - po nastavení dôveryhodnosti certifikátu a zdroja
Google Chrome 31.0.1650.57

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného
sieťového pripojenia.
Na tomto portáli AiS2 je k dispozícii Test prehliadača, ktorý umožňuje kontrolu nastavení
Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up
okien, povolenie Cookies a pod.).
Upozornenie: V prípade, že váš prehliadač Internet Explorer nevie AiS2-dokument otvoriť
(napr. na vytlačenie), podržte pri generovaní dokumentu klávesu CTRL. U prehliadačov
Mozilla Firefox sa tento problém nevyskytuje.
Ak sa v IE8 neotvárajú exporty a tlače - je potrebné si v prehliadači nastaviť - Nástroje ->
Možnosti siete internet -> Zabezpečenie ->políčko Custom level (vlastná úroveň) ->
Downloads (sťahovanie) -> políčka povoliť (enable).
V MS Explorer 11 treba v "Compatibility view settings" -> "Ad this website:" pridat
ais2.euba.sk
Zmena nastavení www-prehliadača pre prácu v AIS2 (zdroj: portál AIS2)
1. V nastavení pop-up blokera povoliť otváranie pop-up okien pre doménu ais2.euba.sk
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2. Stránku https://ais2.euba.sk pridať medzi "Dôveryhodné lokality" a to nasledovne (aby
Vám fungovalo otváranie dokumentov pre tlač):
Nastavenie pre slovenskú verziu MS IE:
Nástroje -> Možnosti siete internet -> Zabezpečenie -> Dôveryhodné lokality -> Lokality
-> Pridať túto webovú lokalitu do zóny, nastavenie "žiadať overenie servera https:// ..."
nastaviť ako nezaškrtnuté!
Pre túto lokalitu nastaviť úroveň zabezpečenia na "Stredne nízka".
Nastavenie pre anglickú verziu MS IE:
Tools -> Internet Options -> Security -> Trusted sites -> Sites -> Add web sites to the
zone, nastavenie "Require server verification https:// .." nastaviť ako nezaškrtnuté!
Pre túto lokalitu nastaviť úroveň zabezpečenia (Security level for this zone) na "Medium-low".
Ak máte v IE nainštalovaný nejaký toolbar (antivír alebo vyhľadávač) je potrebné ho
odinštalovať - blokuje otváranie okien.

Obr. 2 Postupy pre študentov na prácu v AIS2
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Základné informácie pre prácu v AIS2
Základným subsystémom pre študentov je modul Evidencia štúdia, časť Administrácia
štúdia, aplikácie VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky
a VSES333 Prihlasovanie na termíny hodnotenia.
Študent má pre daný akademický rok vytvorený zápisný list, v ktorom má zapísané povinné,
povinne voliteľné a výberové predmety v jednotlivých semestroch ak. roka, spolu s ich
predpísaným ukončením a pridelenými kreditmi. V zápisnom liste sa v predmetoch zobrazujú
aj získané zápočty a hodnotenia absolvovaných skúšok. Zároveň zápisný list obsahuje aj
priemery získaných hodnotení skúšok, ktoré sa v stanovených intervaloch a podľa určených
pravidiel prepočítavajú ku konkrétnemu dátumu.
Prehľad činností realizovaných prostredníctvom AIS2 u študentov:
- Prihlasovanie na zápočty a skúšky.
- Výsledky hodnotenia absolvovaných skúšok, priebežné hodnotenia na predmetoch.
- Prihlasovanie na povinne voliteľné a výberové predmety.
- Podávanie žiadostí o ubytovanie.
- Prihlasovanie na témy záverečných prác.
- Nahrávanie záverečných prác – kontrola originality, licenčné zmluvy.
- Posudky a hodnotenia záverečných prác, otázky oponentov k obhajobe záverečných
prác.
- Prihlášky na štúdium (1., 2. a 3. stupeň štúdia).
Odporúčame študentom, aby si po prvom prihlásení do AIS2 zmenili heslo. Platnosť hesla sa
zobrazuje na úvodnej obrazovke pri každom prihlásení do AIS2. Odporúčame študentom,
aby si dátum exspirácie hesla sledovali a pred daným termínom si heslo zmenili.

Obr. 3 Postup zmeny hesla
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Uloženie nového
hesla

Obr. 4 Obrazovka s pokynmi na zmenu hesla

Pridanie novej
položky, záznamu
Editovanie existujúcej
položky, záznamu

Možnosti tlače

Vymazanie existujúcej
položky, záznamu

Potvrdenie operácie

Ikona „bežca“ obsahujúca zoznam
príkazov zodpovedajúci operáciám,
ktoré je možné vykonávať v danej
aplikácii

Zrušenie operácie,
zatvorenie okna
apliácie

Uloženie nastavení na danej
obrazovke (napr. aj
položiek filtra)
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Obr. 5 Funkcionalita základných ikon v AIS2

Rýchly prístup k
aplikáciám

Obr. 6 Subsystém evidencia štúdia

Obr. 7 Zápisný list študenta
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Obr. 8 Zoznam príkazov v zápisnom liste

Obr. 9 Prehľad zapísaných predmetov a kreditov v zápisnom liste študenta
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Obr. 10 Priebežné hodnotenie študenta vo vybranom predmete

Alebo cez rýchly
prístup k aplikácii

Obr. 11 Postup prihlasovania na termín skúšky (zápočtu)
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Zobrazenie informácií
o vypísanom termíne
skúšky

Prihlásenie sa na
skúšku

Obr. 12 Prehľad vypísaných termínov skúšok a zobrazenie informácií o vypísanom
termíne

Obr. 13 Potvrdenie úspešného prihlásenia na skúšku
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Zobrazenie len
aktuálnych termínov

Odhlásenie sa
z termínu skúšky

Obr. 14 Zobrazenie aktuálnych termínov

Zobrazenie výsledku
hodnotenia skúšky

Obr. 15 Zobrazenie výsledku hodnotenia skúšky
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Obr. 16 Zobrazenie hodnotenia predmetov v zápisnom liste

Obr. 17 Postup zobrazenia študijného plánu a informačných listov predmetov
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Obr. 18 Zobrazenie informačného listu predmetov študijného plánu

Obr. 19 Postup zobrazenia správ v elektronickej nástenke predmetu
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Možnosť tlače informačného
listu predmetu

Tu sa zobrazujú odkazy
k predmetu od vyučujúcich

Obr. 20 Prehľad odkazov k predmetu

Obr. 21 Postup vytvorenia žiadosti o ubytovanie
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Vymazanie žiadosti o
ubytovanie

Zmena / úprava vytvorenej
žiadosti o ubytovanie
Vytvorenie novej žiadosti o
ubytovanie

Obr. 22 Vytvorenie a úprava žiadosti o ubytovanie

Ostatné postupy spolu s aktuálnymi informáciami zodpovedajúcimi konkrétnym aktivitám
v súlade s harmonogramom ak. roka budú študentom k dispozícii prostredníctvom fakultnej
www stránky.
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