Prihlásenie sa na zadanie záverečnej práce cez AIS
Téma záverečnej práce (ZP) je vždy spojená s katedrou, ku ktorej sa viaže študijný program.
Študent sa prihlasuje na zadanie a administruje priebeh cez Záverečné práce. Prihlásiť cez AIS sa
môže len počas schváleného dátumového ohraničenia, ktoré sa vyhlási na katedre alebo celoplošne
na fakulte. Inak na zadanie prihlasuje vedúci zadania, s ktorým sa vopred dohodnete.
V časti Záverečné práce si cez ponuku Prehľad zadaní záverečných prác a prihlásenie môžete
pozrieť ponuku a stav všetkých ZP. V hornej časti okna si skontrolujete pomocou jednotlivých filtrov
rozsah zobrazenia tém. V dolnej časti okna sa témy zobrazia. Ak sú písané kurzívou a sú vyšedené,
tak je téma už obsadená a je pri nej pridané meno študenta. Tmavým písmom sú zobrazené
neobsadené témy.

Systém vám automaticky ponúkne predplnené filtre ako akademický rok, stav práce, typ práce. Aby
sa vám ľahšie hľadala téma z vášho štúdia, tak je vhodnejšie si doplniť správny študijný odbor, ktorý
si vyberiete z ponuky. Alebo stačí kliknúť na text Odbor a automaticky sa zoradia témy podľa
odboru. Téma, ktorá je zobrazená tmavým písmom je neobsadená a dá sa na ňu prihlásiť. Postavíte
sa na ňu kurzorom a stlačíte tlačítko OK.
Zadanie ZP si môžete pozrieť aj detailnejšie kliknutím na tlačítko

Prihlásiť na zadanie ZP sa môžete iba
v prípade, že je určená pre vaše štúdium.
Inak vás systém na to upozorní a vy sa na
danú tému neprihlásite.

.

Môže sa vám stať, že sa zobrazí aj ďalšie
upozornenie a potom si treba vybrať inú voľnú
tému.

Potvrdením svojho výber sa téma zobrazí na úvodnej stránke. Potom je potrebné, aby Vás vedúci
práce pri tejto téme akceptoval, čo bude označené zmenou stavu.
Ak takéto označenie nemáte, požiadajte vyučujúceho, aby to doplnil, lebo si potom nebudete môcť
vložiť vašu prácu na kontrolu originality.

Akceptovaním študenta k zadaniu ZP sa vytvára priestor pre vloženie samotnej práce do EZP
študentom. Stav práce musí byť: rozpracované v ezp.

