Výber povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov
akademický rok 2021/2022
Študenti 1. a 2. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, 1., 2. a 3. ročníka externej formy
bakalárskeho štúdia, 1. ročníka dennej formy magisterského štúdia a 1. a 2. (aj 3. konverzný)
ročníka externej formy magisterského štúdia si vyberajú povinne voliteľné predmety (PVP)
a výberové predmety (VP) prostredníctvom systému MAIS APZ pre zimný a letný semester
akademického roka 2021/2022 tak, aby splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j. získanie
minimálneho počtu kreditov priradených jednotlivým častiam štúdia študijných programov.
Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia si okrem PVP a VP
vyberajú aj povinný predmet cudzí jazyk.
Študentom sú na e-mailové adresy, ktoré majú uvedené v systéme MAIS APZ, zasielane
podrobné informácie o počte a spôsobe zapisovania predmetov pre AR 2021/2022 !!!
Študijný poriadok, Zápis do vyšších ročníkov - čl. 19

(7) Možnosť výberu z povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci zápisu predmetov môže
byť obmedzená minimálnymi a maximálnymi počtami študentov a charakterom štúdia v študijnom
programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku na akadémii v bakalárskom a magisterskom
štúdiu, v bakalárskom štúdiu je študent dennej formy štúdia povinný absolvovať najmenej 5 (päť)
semestrov predmet Odborná a telesná príprava (Metodika odbornej a telesnej prípravy)
a v magisterskom štúdiu je študent dennej formy štúdia povinný absolvovať najmenej 2 (dva)
semestre predmetu Odborná a telesná príprava

Kliknite na menu položku Zápis

Sledujte dátumový rozsah, v ktorom si môžete zvoliť respektíve zrušiť povinne voliteľné predmety
a výberové predmety ! Študijné plány si môžete pozrieť na hlavnej lište (OŠP 1. stupeň a OŠP 2.stupeň).

Kliknite na menu Zápis predmetov
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Skontrolujte si :
1. Rok OŠP (Odporúčaný študijný plán) – je systémom prednastavený
2. Semester - vyberáte predmety PVP a VP pre ZS a LS akademického roka 2021/2022
(nezabudnite vybrať z rolovacieho menu i LS 2021/2022 !!!)
3. Po priložení kurzora na ikonu
si prečítajte informáciu k zápisu predmetu ! (napr.
kapacitné obmedzenie predmetu a pod.)
4. Zvoľte si predmet (y) kliknutím na ikonu !

Po kontrole systémom potvrďte podanie požiadavky kliknutím na ikonu

Po potvrdení požiadavky Vás systém upozorní, že operácia prebehla úspešne a v prehľade uvidíte všetky
vami podané požiadavky
Kliknutím na ikonu

môžete požiadavku zrušiť

Ak po potvrdení požiadavky uvidíte nasledovné upozornenie, znamená to, že predmet je kapacitne
obmedzený a musíte si vybrať a zapísať iný povinne voliteľný predmet.

Požiadavky môžete podávať a rušiť až do času, kým sa kolo zápisu na predmety neuzavrie (pozri
dátumový rozsah Prístupné študentom).
Po uzavretí kola nebude možné požiadavky pridávať ani rušiť.
Podaná požiadavka bude pri uzatvorení kola zápisu na predmety automaticky schválená.
Kliknite na menu Zvolené predmety a po uzatvorení kola uvidíte schválené požiadavky (zelená ikona).

V prípade, že si študent zvolí predmety nad požadovaný rámec, musí všetky zvolené predmety
absolvovať !!! (rozhodujúce sú predmety zapísané v systéme MAIS)
Študijný poriadok, Zásady kreditového systému štúdia - čl.14
(12) Študent si môže podľa vlastného uváženia zvoliť nad rámec určený svojim študijným plánom aj
ďalšie predmety zo skupiny predmetov povinne voliteľných alebo výberových. Povinnosti vyplývajúce zo
zvoleného a zapísaného študijného plánu sú pre študenta záväzné, a to aj vtedy, ak si niektorý predmet
zvolil a zapísal nad rámec povinností predpísaných študijným programom. Za predmety, ktoré si študent
zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka „FX“. Postup v súvislosti
s neúspešným absolvovaním zapísaných predmetov upravuje čl. 18 tohto študijného poriadku.
Študijný poriadok, Zápis a absolvovanie predmetov študijného programu - čl.18
(5) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý absolvoval
neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom
pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.
Pokiaľ si študent v stanovenom termíne PVP nezapíše bude mu v súlade s pravidlami študijného
plánu PVP určený.
Študijný poriadok, Zápis do vyšších ročníkov - čl. 19
(4) V priebehu akademického roka študent vykoná elektronický zápis povinne voliteľných predmetov
a výberových predmetov na nasledujúci akademický rok. Zápis študent uskutoční prostredníctvom MAIS
v termíne stanovenom harmonogramom štúdia. Elektronický zápis sa uskutoční najneskôr do 28. februára
príslušného roka. V prípade, že študent si v termíne stanovenom v časovom harmonograme
akademického roka povinne voliteľné predmety a výberové predmety elektronicky prostredníctvom
MAIS nezapíše, stráca výhodu výberu predmetov z povinne voliteľných predmetov a výberových
predmetov.
(6) Zrušiť alebo zmeniť zapísaný povinne voliteľný predmet alebo výberový predmet, ktorý si zapísal pri
elektronickom zápise, môže študent len z dôvodu rozvrhovej kolízie; v iných odôvodnených prípadoch
len na základe súhlasu prorektora pre pedagogickú činnosť, a to najneskôr v termíne zápisu do vyššieho
ročníka na začiatku nového akademického roka. Zápis predmetu môže byť zrušený z dôvodu nenaplnenia
stanoveného minimálneho počtu študentov.

Povinné predmety (PP) Vám budú na začiatku ďalšieho akademického roka zapísané
správcom systému !!!

Výber a zápis predmetov zo strany študenta je záväzný !

