Návod na predzápis predmetov v UIS
Predmety si predzapisujú len študenti so štúdiom v Bratislave.

Študent si zvolí vo svojom Portáli študenta aplikáciu (ikona) „Reg./Zápisy“, otvorí sa ponuka
predzápisných hárkov pre nasledujúce obdobia ZS 2012/2013 a LS 2012/2013.
UIS eviduje predmety podľa študijných plánov pre ak. rok 12/13. Tieto aktuálne š. plány sa
nachádzajú na web stránke PEVŠ.
link: http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/aktuality/studijne-programy_2012_13.pdf
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Neukončené predmety sú ponúkané na opätovný zápis. Povinné predmety sú predzapísané
automaticky. Pre zobrazenie povinne voliteľných a výberových predmetov použite tlačidlo
„Zobraziť študijný plán“ a vyberte si z ponuky. Študent v štátnicovom ročníku bude mať medzi
povinnými predmetmi zapísaný aj predmet s kódom SZS alebo SBS, nemažte ho, slúži na
evidenčné účely štátnicových predmetov.
Študenti dennej formy v hárku pre obdobie ZS 12/13 pre jednotlivé vybrané predmety
s účasťou na seminároch majú možnosť voľby konkrétnej seminárnej skupiny kliknutím na
„Vyberte“ a tým si vytvoriť vlastný rozvrh:

Po zvolení a uložení vybranej „rozvrhovej akcie“ sa vybraná seminárna skupina zobrazí
v predzápisnom hárku:

Pri opakovane zapísanom predmete je účasť na seminároch povinná!
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Kapacita jednotlivých seminárnych skupín je obmedzená a po jej naplnení max. počtom
študentov je možné prihlásiť sa už len do voľných seminárnych skupín:

Meno vyučujúceho zobrazené pre jednotlivé seminárne skupiny sa môže po zápise zmeniť.
V prípade zaregistrovania akejkoľvek chyby vo svojom študijnom pláne, alebo pri probléme s
predzápisom napíšte na adresu: peter.roman@paneurouni.com
Na záver si skontrolujte vyplnené predzápisné hárky zimného a letného semestra. Dôležité je,
aby ste mali zapísaný dostatočný počet predmetov resp. kreditov, minimálne v rozsahu
predpísanom študijným programom. Predmety označené červenou guľôčkou si nemôžete
zapísať z dôvodu nesplanenej prerekvizity.
Zvolený rozvrh je možné zobraziť prostredníctvom odkazu v hornej časti zápisného hárku:

Platnosť rozvrhu v spodnej časti zobrazenia:

Prednášky z predmetov sa zobrazujú v osobnom rozvrhu automaticky po pridaní predmetu do
hárku, seminárne skupiny sa zobrazujú všetky, pokiaľ si študent jednu z nich nezvolí.
Osobný rozvrh v Portále študenta sa zobrazí až nadobudnutím platnosti stanoveného rozvrhu.
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K zobrazeniu kompletného prehľadu rozvrhov je možné sa dostať prostredníctvom zobrazenia
a tlače rozvrhov:

Pokiaľ je v platnosti osobný rozvrh, automaticky sa zobrazí, a ku kompletnému prehľadu
rozvrhov je možné sa dostať len cez odkaz v spodnej časti obrazovky:
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