Zápis predmetov pre prvý ročník.
Odporúčané prehliadače na prácu s AIS2 sú Google Chrome a Mozilla Firefox.
Na stránke školy http://www.vsdanubius.sk/ kliknutím na ikonku AIS2 sa dostanete na stránku AIS2
https://ais2.vsdanubius.sk, kde vyplníte prihlasovacie údaje:
Používateľ je v tvare meno.priezvisko a heslo je rodné číslo bez lomky.

Heslo si môžete zmeniť kliknutím na ponuku vľavo „Správa používateľa“.

Otvorí sa okno pre správu používateľa, v záložke „Zmena hesla“ si zadáte nové heslo a uložíte kliknutím
na tlačidlo „Uložiť nové heslo“. Okno zatvoríte kliknutím na ľavé tlačidlo X.

1

Ak ešte nemáte zápisný list na nový akademický rok – kliknite na ponuku „Vytvoriť zápisný list“

Otvorí sa okno VSES210. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

2

Keď máte vytvorený zápisný list na príslušný a.r., môžete si zapísať predmety kliknutím na ponuku zápisného
listu „Zápis predmetov, kredity“

Otvorí sa okno VSES213 –Zápis predmetov... Nastavte sa na študijnú časť A - Povinné predmety - viď obr. 1).
Cez ikonku „Pridať predmet“ 2) vyberte z ponuky „Pridať predmet zo študijného plánu.“

2)

1)

Otvorí sa okno VSES023 – kliknutím na ikonku 1) vyberiete všetky predmety št. plánu z vybranej št. časti.
Povinné cudzie jazyky – vybrať len v zvolenom jazyku, ktorý budete študovať. Potvrďte tlačidlom 2) – OK

2)

1)

3

Nastavte sa na ďalšiu št. časť B – povinne voliteľné predmety 3) a cez ikonku “Pridať predmet” 4) – vyberte
možnosť – “pridať predmet zo študijného plánu “. Zakliknite predmety, ktoré chcete študovať a potvrďte
tlačidlom OK. Podobne postupujte aj pri výberových predmetoch.

4)

3)

V záložke prehľad kreditov si skontrolujte, či máte dostatočný počet kreditov v zápisnom liste.

Cez ponuku bežca v okne VSES213 si viete zobraziť odporúčaný št. plán, informačný list predmetu…

kliknúť

4

Cez ikonku tlačiarne si viete nájsť potrebné dokumenty na vytlačenie.

kliknúť

Cez ikonku k rozvrhu si viete pozrieť svoj rozvrh.

kliknúť

V hornom menu si viete nájsť kontakty, návody pre prácu so systémom.
kliknúť

Odhlásiť sa zo systému.
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