Doplňujúci zápis na LS
na FF UPJŠ trvá

od 9. 2. 2015 do 20. 2. 2015
(Po tomto termíne pridávanie predmetov a prihlasovanie
na rozvrh hodín nebude možné).
V rámci doplňujúceho zápisu:
a) je možné zapísať si v AiS2 do zápisného listu na ak. rok 2014/2015 ďalšie
predmety, ktorých výučba sa realizuje v LS a dovoľujú to kapacitné
možnosti,
b) je možné v opodstatnených prípadoch požiadať študijné oddelenie o
škrtnutie predmetu v LS (v prípade nesplnenia prerekvizity predmetu
zapísaného v letnom semestri je študent povinný dať si tento predmet
škrtnúť),
c) je nutné prihlásiť sa na rozvrh predmetov v LS, na ktoré sa študent
doteraz neprihlásil.

a) ZÁPIS PREDMETOV realizuje študent v AiS2
-

návod sa nachádza v AiS2 v časti Manuály
https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/VSES017predzapis_2.pdf (od str. 2, bod 3)

- ak má predmet, ktorý si študent zapisuje obmedzenú kapacitu a počet
záujemcov o predmet prevyšuje stanovenú kapacitu, postupuje sa
v súlade so Študijným poriadkom UPJŠ II. časť, Čl. 11.
- nie je možné si zapísať predmet, ktorý má v študijnom pláne aktuálnosť „!“
(v danom ak. r. sa predmet nerealizuje) alebo „+“ ( predmet sa nerealizuje,
možno od nasledujúceho ak. r.)
- študent, ktorý neabsolvoval úspešne povinne voliteľný predmet v zimnom
semestri ho môže nahradiť iným povinne voliteľným predmetom v letnom
semestri, ktorý musí byť označený ako „náhrada za predmet“
Pri zápise povinne voliteľných, výberových a opakovane zapísaných
predmetov odporúčame, aby ste si pozreli rozvrh hodín pre Váš študijný

program a príslušný krúžok (v prípade opakovane zapísaného predmetu rozvrh
štud. progr. nižšieho ročníka), a následne sa vyhli prekrývaniu výučby
zápisom iného predmetu.

b) ŠKRTY PREDMETOV
O škrt predmetu letného semestra je potrebné požiadať formou žiadosti o škrt.
1. v prípade škrtov výberových predmetov a predmetov, kde nie je splnená
prerekvizita, žiadosť o škrt nemusí byť podpísaná vedúcim katedry
2. v prípade škrtov povinne voliteľných, prípadne povinných predmetov
žiadosť o škrt musí byť podpísaná vedúcim katedry

c) PRIHLASOVANIE NA ROZVRH realizuje študent v AiS2
Každý študent je povinný prihlásiť sa na rozvrh hodín na letný semester.
V prípade nejasností sa môžete informovať na študijnom oddelení FF UPJŠ.

Košice 12. 1. 2015
Ing. Jana Quitková, v.r.
vedúca štud. odd.

