Ako pridať predmety POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ PREDMETY do zápisného listu.
Prihláste sa do systému Ais2 na stránke ais2.vsmu.sk
Meno a heslo Vám bolo doručené poštou, resp. emailom, starší študenti ho už poznajú a používajú.

V prípade neúspešného prihlásenia sa do systému, zabudnutia hesla, prosím, kontaktujte telefonicky Hotline na
čísle 02/592 44 999, alebo emailom na adresu ais2@vsmu.sk.

Po prihlásení sa, sa Vám zobrazí Vaše prostredie Aisu. Ak nevyzerá ako na obrázku, kontaktujte ais2@vsmu.sk
Pre pridanie predmetov (PVP a výberových) do zápisného listu kliknete na názov 2017/2018 – skratka programu,
ročník XY a v rozbalenom menu kliknete na „Zápis predmetov, kredity“.

Tým sa otvorí ďalšie okno (prosím, ubezpečte sa, že vo Vašom prehliadači sú povolené vyskakovacie okná).
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V nasledujúcom okne by Ste mali vidieť všetky Vaše povinné predmety.
Pozrieť si ich môžete kliknutím na časť A - Povinné predmety

!!! – pohľadom skontrolujte, či je Interval zápisu aktuálny, ak nie je, kontaktujte študijné oddelenie.
Keď kliknete na časť B – povinne voliteľné predmety, mal by byť zoznam prázdny.

Kliknutím na ikonku

sa zobrazí zoznam, kde si vyberte časť Pridať predmet zo študijného plánu
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V zozname si poodklikávate všetky predmety, ktoré chcete mať ako povinne voliteľné a dáte OK.

Takýmto istým spôsobom si pridáte aj Výberové predmety (Čiže klik na C – výberové premdety,
Kliknutím na ikonku

sa zobrazí zoznam, kde si vyberte časť Pridať predmet zo študijného plánu

Ak sa Vám podaril zapísať si predmet omylom, môžete naň kliknúť a odobrať ho ikonou Koša!
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Kreditový systém
Na záver prikladáme výňatok študijného poriadku školy pojednávajucom o kreditovom systéme s určením
podmienok – počtu predpísaných kreditov na ročník a študium.

1) Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva
zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž
spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami stanovenými v
študijnom programe.
2) Kredity sú číselné hodnoty priradené jednotkám študijného programu vyjadrujúce množstvo práce
potrebnej na ich absolvovanie.
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov.
3) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu (odseky 6 a 7 tohto
článku). Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity len raz.
4) Kredity získané za absolvované jednotky študijného programu sa zhromažďujú.
5) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne štúdia je na
VŠMU určený takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia - bakalársky študijný program - 180 kreditov,
b) študijný program druhého stupňa štúdia- magisterský študijný program - 120 kreditov.
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