Návod na registráciu predmetov v UIS
V návode je modelová Fakulta ekonómie a podnikania, samozrejme každá fakulta má
svoj študijný plán. Postup registrácií je v prípade všetkých fakúlt rovnaký.
Študent si zvolí vo svojom Portáli študenta aplikáciu (ikona) „Reg./Zápisy“, otvorí sa ponuka
registračných hárkov pre nasledujúce obdobia ZS 2017/2018 a LS 2017/2018.
UIS eviduje predmety podľa študijných plánov pre ak. rok 17/18.

Pokiaľ nemá študent ukončené predmety z predchádzajúceho obdobia, zobrazia sa mu
neukončené predmety, ktoré si študent pridá stlačením tlačidla „Pridať predmety“.
V ďalšom kroku si študent pridá povinné predmety cez ikonu „Pridať povinné predmety“:

Ten istý krok je potrebné spraviť aj pre Hárok pre obdobie LS 2016/2017!!
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Pre zobrazenie povinne voliteľných a výberových predmetov, pokiaľ sú v ponuke v danom
ročníku, použite tlačidlo „Zobraziť študijný plán“:

Zobrazia sa predmety študijného plánu zimného semestra, ktoré je potrebné si podľa pokynov
fakulty vybrať a kliknúť na tlačidlo „Pridať označené predmety“:
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Ten istý krok je potrebné spraviť aj pre Hárok pre obdobie LS 2017/2018!!

Študent si podľa potreby označí predmety a klikne na tlačidlo „Pridať označené predmety“:
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Predmety označené červenou guľôčkou si nemôžete zapísať z dôvodu nesplnenej prerekvizity.
Ak by ste mali problém s registráciou napíšte na adresu: silvia.havranova@paneurouni.com
Na záver si skontrolujte vyplnené registračné hárky zimného a letného semestra. Dôležité je,
aby ste mali zapísaný dostatočný počet predmetov resp. kreditov, minimálne v rozsahu
predpísanom študijným programom.
Povinne voliteľné a výberové predmety sa otvárajú v súlade s čl. 12 ods. 6 Študijného
a skúšobného poriadku PEVŠ.
Na otvorenie povinne voliteľného predmetu je stanovený limit 15 študentov. V prípade, že
z ponuky predmetov v LS a v ZS žiaden z ponúkaných predmetov nedosiahne minimálny
požadovaný počet 15, otvorí sa iba taký povinne voliteľný predmet, ktorý má najviac
zapísaných študentov.
Na otvorenie výberového predmetu je stanovený limit 20 študentov. V prípade, že z ponuky
predmetov v LS a v ZS žiaden z ponúkaných predmetov nedosiahne minimálny požadovaný
počet 20, otvorí sa iba taký povinne voliteľný predmet, ktorý má najviac zapísaných študentov.
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