Vypísanie záverečnej práce (ZP) v systéme Mais

1. Agenda pedagóga
2. Zadanie záverečných prác
3. Pridaj
Sekcia ZZP – Základné údaje
4. Názov práce – Slovensky (vypíšeme názov ZP v slovenčine) – Anglicky (vypíšeme názov ZP
v angličtine) Pri názve práce nedávame bodku na konci.
5. Druh záverečnej práce (vyberieme o akú ZP ide): - Bakalárska práca (BP)
6. Jazyk (vyberieme v akom jazyku bude písaná ZP): - slovenský jazyk (SJ)
7. Akademický rok (vyberieme nasledujúci akademický rok, v ktorom sa bude práca obhajovať)
Sekcia ZZP2- Vedúci, oponent a konzultanti
8. Vedúci, školiteľ – klikneme na Zamestnanec – tu si vyberieme svoje meno
9. Školiace pracovisko (ostáva také aké nám vygeneruje Mais, na ktorej katedre sa nachádzame)
Sekcia ZZP3 – Publikácia zadania študentovi
10. Viditeľné v rozhraní Študent: od Dnes, Potvrď
do - nevypĺňame
11. Zvoliteľné v rozhraní Študent: od – dátum je určený v harmonograme štúdia, hodinu
nedávame, Potvrď
do – dátum je určený v harmonograme štúdia, hodinu
dáme na 23:00, OK, Potvrď
12. max. počet požiadaviek - dáme 1
13. Automaticky priradiť prvému študentovi – dáme fajočku √
Sekcia ZZP6 - Obmedzenia
14. Forma štúdia (vyberieme formu štúdia):

- Denná

- Externá
15. Stupeň štúdia (vyberieme stupeň štúdia): - 1.
16. Študijné programy - klikneme na študijný program, pre ktorý vypisujeme danú tému
a šípočkou, ktorá je vedľa (smer do prava), presunieme daný študijný program do určené študijné
programy
Sekcia Pridanie (na vrchu obrazovky)
17. Zapíš

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie - (D1-ZKFaKT), Denná, 1.
Kresťanská filozofia - (D1-KF), Denná, 1.
Náuka o rodine - (D1n-NoR), Denná, 1.
Formácia a vedenie spoločenstiev - (E1-FaVS), Externá, 1.

Správa zadaní záverečných prác
18. Hľadaj
19. téma je zobrazená s oranžovou ikonkou (v príprave). V danom riadku na pravo klikneme
na Zmena stavu a vyberieme Vypísané nepriradené. Téma sa zmení na zeleno a je vypísaná.
Po tomto úkone bude študent vidieť tému vo svojom rozhraní a môže sa na ňu prihlásiť.
______________________
Legenda:
tučné písmo - oblasť obrazovky, kde sa nachádzame
normálne písmo – ako nájdeme daný text na obrazovke
kurzíva – komentár k daným krokom

