
Zoznam študentov 

V AISe môžeme v princípe získať dva typy zoznamov študentov: 

 zoznam študentov študijnej skupiny 

 zoznam študentov zapísaných na niektorý predmet 

Zoznam všetkých študentov študijnej skupiny  

majú prístupný garanti a tútori študijných programov cez aplikáciu VSES118 Prehľad študentov, 

administrácia štúdia,... (subsystém Evidencia štúdia).  

Zoznam študentov zapísaných na niektorý predmet 

Zoznam študentov zapísaných na jednotlivé predmety si môžete pozrieť v aplikáciách:  

subsystém Evidencia štúdia: 

VSES047 - Definovanie dôvodov a evidencia priebežného hodnotenia 

VSES040 - Evidencia hodnotenia študentov  

Tieto aplikácie sú určené hlavne pre vyučujúcich, ktorí sú pri predmete uvedení. Len vtedy im je 

zoznam zapísaných študentov prístupný. 

Používatelia s rolou 40 - zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku môžu v týchto aplikáciách 

získať zoznamy zapísaných študentov za predmety ich katedry. 

Pri výbere fakulty zadajte fakultu, z ktorej sú zapísaní študenti. 

Zoznam si môžete vyexportovať ( ), alebo si môžete vytlačiť ( ) (VSES040) "Hárok pre 

internú potrebu" alebo "Hárok pre archiváciu".  

subsystém Študijné programy: 

VSST152 - Tvorba ponuky predmetov 

VSST060 - Register predmetov  

V týchto aplikáciách možno získať zoznamy zapísaných študentov za ľubovoľný predmet na 

Univerzite. 

 Zadajte: 

   Fakulta: FMFI (alebo iná fakulta UK) 

   Stredisko: katedra, odkiaľ je predmet 

   Názov: ľubovoľná časť názvu predmetu aj bez diakritiky 

(Zadávanie filtrovacích podmienok nie je nutné. Ak nezadáte žiadnu podmienku, v aplikácii Register 

predmetov sa zobrazia všetky predmety Univerzity v danom akademickom roku. Čo nemusí byť 

praktické.) 

 Po potvrdení ( ) sa vám zobrazí zoznam vybraných predmetov.  

 V menu ( ) si vyberte "Počty prihlásených študentov",  

 v ďalšej tabuľke zase cez menu ( ) "Zoznam zapísaných študentov".  

 Tento zoznam si môžete exportovať do programu Excel ( ).  

Ak sa vám nič nevyexportuje, urobte si "Test prehliadača" (úvodná stránka portálu) a podľa 

pokynov si nastavte svoj prehliadač.  

Poznámka: 

Súbory, ktoré AIS exportuje do programu Excel ( ), v skutočnosti nemajú excelovský formát, ale 

formát HTML. Ak chcete s vyexportovanými údajmi plnohodnotne pracovať, treba takýto export 

otvoriť v Exceli a hneď ho "Uložiť ako..." - "Zošit programu Microsoft Excel". 


