Ako na rozvrh hodín na Ekonomickej univerzite v Bratislave?
I. Začiatok je jednoduchý

Dôležité sú pre nás tieto odkazy:

Ako ste sa iste dočítali Lookin musíte mať nahraný v adresári :
C:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe
A čo to znamená v praxi? ☺

II. Keď máme vytvorené miesto kam Lookin nahráme môžeme sa vrátiť sem

Stiahneme si Lookin  A uložíme ho do vytvoreného priečinka „Exe“
Postup v tejto fáze záleží aj od toho aký prehliadač používate. Podstata je, že musíte Lookin stiahnuť a dostať do
priečinka „Exe“

Postup, ktorý používam ja pri Google Chrome

Myslím, že každý z vás už niekedy niečo sťahoval do počítaťa a s touto fázou nebudete mať problém bez
ohľadu na internetový prehliadač.

Keď máme Lookin stiahnutý a uložený tam kde treba, stačí si stiahnuť databázový súbor.
A hodiť ho k Lookinu do priečinka „Exe“

III. Teraz môžeme prejsť k samotnému rozvrhu
1. Spustenie Lookinu

2.Spustenie konkrétneho databázového súboru (tj Rozvrh na daný semester)

AKÝ STE KRÚŽOK?
Toto a mnoho iných užitožných informácií nájdete v postupe „Návod na používanie
akademického informačného systému (AIS2)“
TU: http://www.euba.sk/dokumenty/ckvv/Navod_pouzitie_AIS.pdf

AKO ROZOZNÁTE PREDNÁŠKU OD CVIČENIA?

AKO NÁJDETE SVOJU MIESTNOSŤ?

Miestnosti v starej budove (tá kde je Obchodná a Národohospodárska fakulta a knižnica sú bez podtržníka.
Napríklad miestnosť :

Miestnosti v novej budove (Fakula posnikového manažmentu, FHI, FMV) sú s PODTRŽNÍKOM!

TELESNÁ VÝCHOVA
Na TV sa dá prihlásiť odkedy je uverejnený rozvrh tj od 19.9.2011-22.9.2011 na
http://www.euba.sk/sk/pracoviska/centrum-telesnej-vychovy-a-sportu/ctvs/
http://www.euba.sk/dokumenty/ctvs/Rozvrh_TV.pdf
Nezabudnite si telesnú zapísať aj do AISU pomocou spomínaného postupu na puužívanie AISU a podľa toho, či
ste sa ju rozhodli navštevovať v zimnom alebo v letnom semestri.
VOLITELNÉ PREDMETY A JAZYKY
Na volitelné predmety sa zapisujete pomocou AISU. Rozvrh na volitelné predmety nájdete vačšinou na
chodbách vašich fakúlt alebo katedier. Rozvrh na jazyky je uverejnený na chodbe pri centre jazykov, v novej
budove, sú to také sklenené dvere za víťahmi alebo v oznamoch pre študentov
http://www.euba.sk/sk/news/385/102/ROZDELENIE-KRUzKOV-A-ROZVRH-NA-JAZYKY/

ČO AK SA VÁM PREDMETY V KRÚŽKOCH, PARALELKOVÝCH KRÚŽKOCH A PARALELKÁCH PREKRÝVAJÚ?
Nemusíte sa báť, aj toto sa občas stáva, ale vždy sa to nejako vyrieši. Najlepšie bude pre vás obrátiť sa na
šdudijné oddelenie vašej fakulty. Kontak aj všetko potrebé isto nájdete, keď trochu presurfujete stránku
príslušnej fakulty:

FAKULTY
•
•
•
•
•
•
•

Národohospodárska fakulta: http://nhf.euba.sk/fakulta/kontaktne-informacie
Obchodná fakulta : http://of.euba.sk/sites/studijne.php
Fakulta hospodárskej informatiky: http://www.fhi.sk/sk/studijne
Fakulta podnikového manažmentu: http://fpm.euba.sk/ (dekanat/studijne oddelenie)
Fakulta medzinárodných vzťahov: http://fmv.euba.sk/fakulta/zemestnanci/
Fakulta aplikovaných jazykov: http://www.euba.sk/faj/page15.html
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciac: http://www.euke.sk/?q=700&p=2

Tieto stránky treba sledovať počas celého štúdia, najma v sekciách s oznamami nájdete veľa užitočných
informácií.

Záverečný TIP
Vytlačenie rozvrhu: Z Lookinu sa nedá tlačiť, ale ľahko si ho uložíte pomocou funkcie Print screen na vašom
počítači. Potom stačí už len vložiť pomocou „CTRL+v“ kamkoľvek v počítači- napríklad do wordu, excelu,
skicára.... A môžete tlačiť. ☺

