Vedlejší specializace v ISIS
Od ledna 2011 je začleněna registrace na vedlejší specializace (VS)
do ISIS. Není tak již nutné zapisovat vedlejší specializace na
sekretariátech kateder, není nutné vyplňovat zápisový list, není nutné
předávat zápisový list studijní referentce.

Etapy registrace VS
 Student si registruje VS v portálu studenta v ISIS. V registraci
nezáleží na pořadí registrace studentů.
 Student si může registrovat neomezené množství vedlejších
specializací. Každé registrované specializaci přiřazuje pořadí
(prioritu).
 V některých VS může probíhat souběžně s registrací výběrové
řízení (např. je nutné do speciální odevzdávárny vložit motivační
dopis).
 V automatizovaném zápisu jsou přiděleny VS studentům dle
registrace. Nejprve jsou uspokojeny požadavky studentů, kteří si
registrovali VS s prioritou 1. Pokud je ve VS výběrové řízení (body
za motivační dopis, za e-test, za prospěch apod.), jsou nejprve
zapsáni studenti s vyšším počtem bodů. Pokud není ve VS
výběrové řízení, jsou nejprve zapsáni studenti s vyšším počtem
získaných kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů.
Studenti jsou zapisováni jen do naplnění kapacity VS.
 Pokud student z důvodu omezené kapacity nebyl zapsán do VS, může být zapsán do VS, kterou si registroval
s prioritou 2 opět do naplnění kapacity VS. Obdobně může být využita registrace s dalšími prioritami.
Výsledek automatizovaného zápisu student může sledovat v ISIS.
 Po automatizovaném zápisu následuje etapa ručního zápisu. V ručním zápisu se student může přímo zapisovat
do VS s volnou kapacitou.
 Teprve po skončení etapy ručního zápisu jsou zapsané VS automaticky zaevidovány do studijní agendy.
Student získá přístup do skupin VS pro registrace předmětů. Etapa ručního zápisu proto končí před koncem
registrací, aby se nově přijatí studenti mohli registrovat ve skupinách předmětů VS a získat tak prioritu
v automatizovaném zápisu do předmětů (pro povinné předměty VS ve třídě 1, pro volitelné předměty VS ve
třídě 2).

Kdo si může registrovat vedlejší specializaci?
Registrace VS je dostupná pro studenty, kteří splňují následující podmínky:
 Student musí studovat navazující magisterské či magisterské pětileté studium.
 Student nesmí již mít zapsánu VS.
 Studentovi je umožněno zaregistrovat si jen VS povolené pro jeho obor.
 Pro LS 2010/11 se v ISIS neregistrují VS 2KK a 3MK, kde již proběhla výběrová řízení a přijetí studentů.

Jak se registrovat








Přihlásíme se do ISIS http://isis.vse.cz.
Z hlavní nabídky (tzv. Osobní administrativy) zadáme v sekci Moje studium odkaz Portál studenta.
V řádku svého magisterského studia klepneme do tlačítka ve sloupci Registrace/Zápisy na VS.
V horní nabídce jsou k dispozici tři odkazy: Katalog, Registrace, Statistika registrací.
Katalog poskytuje informace o VS a jejich předmětech.
Odkaz Registrace umožňuje registrovat si jednu či více VS.
Ve Statistice registrací je možné sledovat naplňování VS v registracích.

Harmonogram registrací na letní semestr 2010/11





Registrace vedlejších specializací:
pondělí 3. 1. 2011 13:00 – čtvrtek 20. 1. 2011 23:59
Automatizovaný zápis na vedlejší specializace: pátek 21. 1. 2011
Ruční zápis:
sobota 22. 1. 2011 8:00 – pondělí 24. 1. 2011 23:59
Registrace předmětů:
úterý 4. 1. 2011 13:00 – středa 26. 1. 2011 23:59

