Vážené študentky a študenti,
v snahe o maximálne uľahčenie vášho nástupu do prvého ročníka sme pre vás s kolegami
pripravili "rýchlokurz" elektronických systémov UNIZA, ktorých zvládnutie je základným
predpokladom štúdia. Považujeme za nevyhnutné naučiť vás, ešte pred začiatkom semestra,
pracovať s kľúčovými softvérovými nástrojmi, obzvlášť v tomto náročnom období zhoršovania
epidemiologickej situácie. Musíte byť pripravení zvládnuť i prípadný náhly prechod na
dištančnú (t.j. online) formu výučby. Kurz je preto bezplatný, ale povinný pre všetkých
študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia. Konať sa bude prezenčnou formou
postupne v dňoch 21.9. - 24.9.2020. Každého z vás sa týka len jeden deň v tomto rozmedzí –
riaďte sa menným rozpisom priloženým v prílohe. Aby sme minimalizovali zdravotné riziká,
rozdelili sme vás do viacerých menších skupín. Výučba sa bude realizovať paralelne vo
viacerých počítačových učebniach pri čiastočnom obsadení ich kapacity a dodržaní všetkých
platných hygienických opatrení.
Nevyhnutnou podmienkou účasti na kurze je vyplnenie Čestného vyhlásenia študenta UNIZA,
ktoré odovzdáte vyplnené pred nástupom na kurz. Tlačivá nájdete taktiež v prílohe.
Doma si tlačivo vytlačte, vyplňte a podpíšte sa na prvé dve strany. Tlačivá sa budú zbierať pred
nástupom na kurz. Ak javíte známky infekcie, mohli ste byť v kontakte s nakazenou osobou,
bola Vám nariadená karanténa a pod., t. j. ak nezaškrtnete všetky potrebné políčka v Čestnom
vyhlásení študenta, nebudete sa môcť kurzu zúčastniť. V takom prípade ma písomne
informujte.
Obsahom kurzu bude:





Vybavenie preukazu študenta - ISIC, ak ste tak už neurobili. Dôrazne však odporúčam
vybaviť si preukaz už vopred a postupovať podľa inštrukcií uvedených
na http://karty.uniza.sk. Bez vybavenej karty študenta sa nebudete môcť prihlásiť do
systému! Kartu vám môže UNIZA zaslať poštou.
Vypísanie indexov a zápis predmetov.
Kurz e-systémov UNIZA:
o aktivácia Vášho konta v Network management system,
o prístup do tzv. e-vzdelávania, popis prostredia (zapísané predmety,
prihlasovanie na skúšku, študijné výsledky, a pod.)
o informácia o študijnej skupine a rozvrhoch,
o systém Moodle,
o študentské e-mailové kontá a prostredie Office 365,
o systém MS Teams pre podporu online výučby.

Zraz študentov bude vždy o 10:00h v daný deň pred hlavným vchodom do budovy školy
(Univerzitná 8215/1, Žilina). Po zozbieraní vyplnených Čestných prehlásení si vás následne
kolegovia prevezmú a odvedú do určených učební podľa rozpisu. Predpokladaný koniec kurzu
je okolo 15:00hod. Následne sa rozídete domov. Ak by mal niekto záujem sa už v ten deň
riadne ubytovať na internátoch, môže tak urobiť v daný deň ráno - kontaktnou osobou je p.
Anna Kačiaková (UZ Hliny, t.č. 041/513 1476). Pokiaľ nemáte ešte vybavený preukaz študenta,

je nutné si ho vyzdvihnúť/vybaviť v daný deň ráno v miestnosti AA018 - na prízemí rektorátu
v hlavnej budove. Bez preukazu študenta nebude možné na kurze pracovať.
Na kurz si so sebou prineste:







študentský preukaz (tzv. ISIC) - ak ho už máte,
vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie študenta
fotografiu pasového formátu (do indexu),
originál evidenčnej karty (ak ste ju už nezaslali-karta vám bola doručená poštou)
písacie potreby,
rúško na prekrytie tváre.

Milí študenti-vysokoškoláci, v závere by som chcel poznamenať, aby ste na tento kurz
nehľadeli ako na nepríjemnú povinnosť, ale ako na prostriedok, ktorý vám uľahčí adaptáciu na
nové, neznáme vysokoškolské prostredie a umožní vám flexibilne absolvovať i možné prípadné
online vzdelávanie – ak sa epidemiologická situácia výrazne zhorší.

Za tím pedagógov a zamestnancov fakulty sa na stretnutie s vami teší
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