AIS2 – Pomôcka pre študentov
Odoslanie záverečnej práce cez AiS2
Prihlásenie sa do systému
Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte https://ais2.umb.sk.
Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak
nedisponujete svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte administrátora AiS vašej fakulty.
Po prihlásení sa vám otvorí uvítacie prostredie systému AIS2. Z menu v ľavej časti okna, v zozname
aplikácií, zvoľte/kliknite na Evidencia štúdia a následne z ponuky v hlavnej časti okna spustite aplikáciu
VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

V novootvorenom okne aplikácie sú v hornej časti informácie o vás, ako aj o vašom štúdiu, pokiaľ
súčasne študujete na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici viac študijných programov, sú uvedené
všetky. Kliknite si na riadok štúdia, ku ktorému chcete odovzdať záverečnú prácu.
Kritériá záverečnej práce:
 Záverečná práca musí byť vo formáte PDF
 Záverečná práca musí byť prevoditeľná na text (otestuj prevoditeľnosť na text)
 Záverečná práca nesmie byť chránená heslom proti čítaniu
 Tlačená a elektronická verzia musia byť identické
Odovzdávanie elektronickej verzie záverečnej práce prebieha cez AiS, kde je študent povinný vyplniť
potrebné údaje. AiS automaticky vygeneruje licenčnú zmluvu, v ktorej autor určí spôsob zverejnenia a
použitia práce.

Študent označí konečnú verziu záverečnej práce ako Finálnu. Táto finálna verzia bude odoslaná na
kontrolu originality. Výsledok kontroly originality bude poskytnutý školiteľovi, alebo vedúcemu práce
a oponentovi.
Postup odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce
V okne, ktoré sa nám otvorí, klikneme na štúdium, ku ktorému dovzdávame záverečnú prácu.

V ňom kliknete na položku Záverečné práce

V spodnej časti tohto okna si pozrieme v akom stave je naše prihlásenie na zadanie ZP. V akom stave
je práca, či ste boli akceptovaný, atď.
Ikonky vpravo
Lupa umožňuje pozrieť si detail zadania ZP, kôš je nástroj na odhlásenie sa a ikona tlačiarne umožňuje
vytlačiť si zadanie/prihlášku na ZP.
Druhý riadok ikoniek
Pomocou tejto ikonky vložíte súbor záverečnej práce. Skôr ako to urobíte, presvedčte sa,či máte
súbor vo formáte PDF a či je text v súbore prevoditeľný na text – www.crzp.sk/testDoc.

Po stlačení tejto ikonky sa objaví okno Odovzdanie záverečnej práce

V tomto okne sú žltým podfarbením zobrazené povinné polia, ktoré musíte vyplniť. O tom, že niečo
chýba, alebo niečo nie je v poriadku vám napovie aj „smajlík“ v pravom stĺpci.

pomocou tejto ikonky vyberieme súbor ZP s počítača. Po načítaní sa v podfarbenom riadku
objavia informácie o súbore (názov, veľkosť, Dátum vloženia, kto modifikoval) a smajlík sa zmení
na zeleného.

Ikonka koša slúži na odstránenie súboru a ikonka so šípkou na prevzatie súboru.
V ďalšej časti môžeme pridať prílohy k ZP.

pridať súbor prílohy z počítača do úložiska
odstrániť prácu z úložiska
prevziať prílohu
pridať ďalší súbor s prílohou.
Pod týmto sa nachádza časť, kde vypĺňate čestné vyhlásenie v prípade, že vaša práca bola už niekde
publikovaná.

Pod čestným vyhlásením sa nachádza povinná časť s licenčnou zmluvou.

Pomocou ikonky ceruzky si zaevidujete licenčnú zmluvu.

Po jej vyplnení sa príslušný riadok zmení takto:

Licenčnú zmluvu si môžete vytlačiť cez ikonu tlačiarne.

Ďalšou povinnou časťou, ktorú je potrebné vyplniť je časť Abstrakt, texty, vlastnosti.

Kde opäť pomocou ikonky v tvare ceruzky zaevidujeme abstrakty v štátnom jazyku a v sekundárnom
jazyku,. počet strán, prípadne iné vlastnosti, ak je to potrebné
Po vyplnení tejto časti a potvrdení tlačidlom OK, bude táto časť v okne vyzerať takto:

Označenie práce ako finálnej
Posledným krokom je označenie práce ako finálnej.

Systém vám nedovolí označiť prácu ako finálnu, pokiaľ nemáte vyplnené všetky povinné údaje. Bude
vás upozorňovať na chýbajúce údaje (Nie je vložená práca v úložisku, Nie je evidovaná licenčná zmluva,
Nie je evidovaný počet strán a abstrakty).
Po označení práce ako finálnej bude táto časť okna vyzerať takto:

