
 
 

VÝSLEDKY KONKURZOV NA POVINNE VOLITEĽNÉ A VÝBEROVÉ 
PREDMETY V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 

 
 

Zverejnenie konkurzov 

30.08.2016 
V systéme e-vzdelavanie budú zverejnené výsledky konkurzov na PV 
a V predmety, ktoré si študenti vyberali začiatkom marca tohto roku 

07.09.2016 
Ukončenie možnosti úprav v systéme (pridávanie alebo odoberanie PV 
a V predmetov). 

 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

1. Systém je otvorený v termíne od 30.8. do 7.9. 

2. Študent v systéme e-vzdelávanie zistí, ktoré PV a V predmety, ktoré si vybral 
v marci, mu boli odsúhlasené. Pokiaľ je študent so stavom spokojný, nerobí žiadne 
úpravy. Ak uspel v konkurze vo viacerých predmetoch a niektoré nechce, je možné sa 
z týchto predmetov odhlásiť. Ak naopak v niektorých konkurzoch neuspel, môže si, pokiaľ 
je voľná kapacita, navoliť ďalšie PV alebo V predmety. 

3. Predmet sa otvorí, pokiaľ bude prihlásených minimálne 7 študentov. Predmety, 
ktoré priebežne nebudú mať dosiahnutý tento počet, budú vyfarbené na červeno. 
V týchto prípadoch odporúčame študentom, aby si 7.9. odkontrolovali, či sa kapacita 
naplnila. Ak nie, tak odporúčame sa prehlásiť 7.9. na iný predmet, nakoľko pokiaľ nebude 
kapacita aspoň 7 študentov, tak sa predmet neotvorí. 

4. Študenti, ktorí prechádzajú na inžinierske štúdium, recyklovaní alebo opakujúci, 
budú mať aktivovaný prístup cez ich staré heslo. V prípade, že sa študent nemôže 
prihlásiť do systému, je potrebné kontaktovať p. Fraňa: peter.frano@uikt.uniza.sk 

5. Študenti daného študijného programu si môžu voliť aj povinné predmety iných 
študijných programov, ktoré sa im zapíšu ako výberové predmety (napr. manažéri si 
môžu voliť povinné predmety zo študijných programov Informatika a Počítačové 
inžinierstvo a naopak). 

6. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia si PV a V predmety vyberajú až na 
úvodnom kurze, čiže tento systém nepoužívajú. 

7. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí počas práce so systémom, prosím kontaktujte 
ihneď študijné oddelenie (studref@fri.uniza.sk) alebo prodekana pre vzdelávanie 
(viliam.lendel@fri.uniza.sk). 

8. Na zapísanie sa na predmet už netreba potvrdenie od vedúceho predmetu (taktiež sa 
rušia papierové žiadosti), všetko sa robí elektronicky v systéme. Študent sa môže 
zapísať na predmet, pokiaľ je tam voľná kapacita. 

9. Upozorňujeme, že sa ruší pridávanie a odoberanie predmetov pri zápise aj v rámci 
prvého týždňa semestra. 

10. Odporúčame pristupovať zodpovedne k finalizácii zostavy PV a V predmetov, nakoľko 
už po 7.9. nebude možné robiť úpravy. 
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