Náhradný skrátený manuál k štátnym skúškam
1. Otvoriť si v AIS2 VSES 145 Evidencia termínov štátnych skúšok, ...

2. Výber typu štátnej skúšky (magisterská) a následne potvrdenie na ikonu
vpravo

3. Zobrazí sa základný panel štátnych skúšok, kde uvidíte termíny a počet
študentov. Ako sme už uviedli mailom, všetci študenti sú „prihlásení“ na
jeden termín (10.5. – 31.5.). Po kliknutí na ikonu vpravo sa zobrazia komisie
pre jednotlivé študijné programy.
4. Vašou prvou úlohou je pridať „svoju“ komisiu pre daný študijný program.

Kliknutím na ikonu vľavo
otvoríte editovanie

5. Vypíšeme hlavičku – pracovisko, študijný program, študijný odbor (vždy si
môžeme vybrať z ponuky) a klikneme na ikonu pridať člena komisie.
Zobrazí sa nám zoznam členov katedry a vyberieme si z nich členov
komisie.

6. Pri tomto kroku si môžete aj vybrať miestnosť, kde bude štátna skúška. Ak si
vyberiete miestnosť z celofakultnej ponuky, výber miestnosti zároveň slúži
ako jej zablokovanie v systéme a už si ju nikto nebude môcť na daný deň
a čas „objednať“ na skúšanie (napr.)

7. Po skončení editovania vždy klikneme na zelenú „kvačku“, čím potvrdím
editáciu.

8. Ďalším krokom je priradenie predmetov podľa štátnej skúšky

9. Vyberieme si zo zoznamu predmetov predmet „našej“ štátnej skúšky. Je
potrebné vždy vybrať len 1 predmet. Pri 3 predmetoch sa teda postup
zopakuje 3x. Výber potvrdíme kliknutím na ikonu vpravo.
10. Zobrazí sa mi zoznam študentov prihlásených na daný predmet (zoznam
vytvorilo študijné oddelenie).
11. Výberom (vysvietením) jedného študenta a následným kliknutím na ikonu
„bežca“ sa mi zobrazí nasledovná ponuka:

12. Vyberám si možnosť „zaradiť študenta (harmonogram)“. Zobrazí sa mi
nasledujúca ponuka:

13. Po zadaní dátumu a času si vyberiem z ponuky komisiu a určím poradie
predmetu. Odporúčam, aby ste najprv vyberali povinné predmety

a potom voliteľné. Poradie predmetov sa následne prejaví v štátnicovom
protokole. Po vyplnení tabuľky kliknem na „zelenú kvačku“.
14. V poslednom okne „študenti štátnych skúšok“ si môžete podľa jednotlivých
predmetov skontrolovať, ktorí študenti sú prihlásení.

15. Keď takto prejdeme všetky predmety u každého prihláseného študenta
môžeme „položku VSES 145“ uzavrieť.
16. Prechádzame na položku VSES 229 Hodnotenie štátnych skúšok

17. Vyberiem si typ štátnej skúšky (magisterská) a potvrdím kliknutím na ikonu
v pravo. Objavia sa termíny štátnic, vyberiem si a potvrdím kliknutím na
ikonu vpravo. Vyberiem komisiu, vyberiem deň skúšky a vyberiem predmet
a potvrdím kliknutím na ikonu vpravo.
18. Vyberiem si študenta, kliknem na ikonu „bežca“ a z ponuky si vyberám
hneď prvú možnosť, t.j. „hodnotenie predmetu“. Objaví sa nasledujúca
tabuľka:

19. Kliknutím na označenú ikonu vľavo aktivujem pridanie otázky. Otázku
môžem vložiť (copy and paste) z ľubovoľného editora (napr. Word).
Nemusíte ich číslovať, do štátnicového protokolu si čísla otázok systém vloží
sám. Po vložení poslednej otázky potvrdím kliknutím na „zelenú kvačku“.

20. Po ukončení editovania otázok prechádzam na vloženie hodnotenia.
Základná tabuľka vyzerá nasledovne:

Kliknutím na označenú ikonu pridávate hodnotenie a objaví sa:

Doplním termín (riadny), následne vložím (vyberiem) hodnotenie predmetu
a kliknutím na „zelenú kvačku“ celý proces ukončím.
21. Ostáva posledná časť vytlačiť štátnicový protokol pre tento predmet.

Klikneme na označenú ikonu a vyberieme si 1. možnosť, t.j. „zápis z predmetu
štátnej skúšky“. Po odkliknutí s nami systém komunikuje otázkami, na všetky
odpovedáme „áno“ a výsledkom je wordovský dokument, ktorý po vytlačení
podpíšu predseda a členovia komisie. V tejto fáze je možné aj priamo do
wordovského súboru vložiť externých členov komisie, ktorých vám neponúkol
AIS2 pri výbere.
Vytlačíme protokoly za všetky predmety štátnej skúšky, podpísané členmi
komisie ich vložíme do „košieľky“ štátnicového protokolu a odovzdáme na
študijnom oddelení.
Na záver sa ešte raz vrátime k predchádzajúcemu kroku a vyberieme si
možnosť „Zápis o štátnej skúške“. Pod týmto názvom sa skrýva záverečný
protokol, kde sa automaticky zosumarizujú hodnotenia za všetky predmety.

