Postup pri aktualizácii Katalógu predmetov pre akademický rok 2012/2013
1. Garant predmetu si skontroluje svoj predmet v UIS-e.
2. Vytlačí si informačný list.
3. V prípade nejakých zmien tieto zmeny vyznačí červeným perom do informačného
listu.
4. Informačný list (bez zmien, aj so zmenami) podpíše a odovzdá na študijné oddelenie.
5. Čo treba určite vyznačiť do informačného listu:
- ak garant predmetu trvá na podmieňujúcom predmete (prerekvizite) , treba
uvieť názov predmetu a označiť ako prerekvizita
- vyznačiť počet miest pre registráciu/zápis zvlášť pre dennú a externú formu t.j.
pre aký max. počet študentov je pedagóg schopný zabezpečiť výučbu svojho
predmetu. Toto číslo zabezpečí, že len stanovený počet študentov si môže
zaregistrovať/zapísať jeho predmet.
- Maximálny počet v skupine – ide hlavne o výučbu napr. v laboratóriách , kde
je presne stanovená kapacita podľa laboratória alebo o výučbu, kde
bezpečnostné predpisy nedovoľujú prekročiť určitý počet študentov.
V ostatných prípadoch nie je nutné uvádzať.
- Ak výučba celej skupiny bude prebiehať v anglickom jazyku, treba vyznačiť,
že sa predmet vyučuje aj v anglickom jazyku. Upozorňujem, že nejde
o vyznačenie, že garant je schopný učiť v cudzom jazyku. Tento atribút
predmetu prezentuje, že v 2012/2013 bude prebiehať rozvrhová akcia (rozvrh)
v cudzom jazyku pre celú skupinu v danej rozvrhovej akcii.
- Ak je predmet len pre opakujúcich študentov.
- Či je možné študovať prísl.predmet viackrát – týka sa to určite telesnej výučby.
- Skontrolovať ukončenie predmetu, kredity, počet hodín (predn/cvič.) a
denná/ext.forma (ak sa predmet učí len na jednej forme štúdia).
6. Akékoľvek úpravy, ktoré si vie pedagóg spraviť sám (sylaby,...), sa robia v tzv. sklade
predmetov (je úplne dolu pod ponúkanými obdobiami). Po skončení úprav dostane
integrátor mail, že boli v sklade urobené úpravy a následne skopíruje predmet do
Katalógu predmetov 2012/2013, preto je ideálne, keď všetky úpravy v jednom
predmete spraví pedagóg naraz.
7. Termín úpravy Katalógu predmetov 2012/2013 je do 29.2.2012.

