Návod na úpravu předmětů v SIS
doplnění sylabů, literatury, požadavků..
Po přihlášení do SIS ve vaší běžné roli (Katedra) zvolte ikonku „Předměty“

Pro zobrazení předmětů, které garantuje váš ústav nebo klinika, klintěte na volbu „Moje
katedra“.

Zobrazí se seznam „vašich“ předmětů.

Klikněte na ikonku vedle názvu předmětu pro zobrazení podrobností o předmětu.

Zobrazí se dostupné informace k předmětu:

Pokud je třeba některé informace opravit, případně zcela chybí, klikněte na „Upravit“

Dostanete se na další obrazovku, kde je již možné jednotlivé typy informací (anotace,
literatura, sylabus, požadavky ke kontrole studia…) upravovat či vkládat nové. Úpravu
stávajících provádíte kliknutím na ikonku s „tužkou“. (Kliknutím na ikonku s červenou
značkou, informace smažete). U každého záznamu je navíc uveden jazyk (čeština, angličtina –
mělo by vždy být obojí) a pro koho je určen – momentálně je všude pro všechny, ale je možné
omezit např. na přihlášené studenty.

Po kliknutí na ikonu „s tužkou se otevře editační pole, kam vepíšete případně zkopírujete
příslušné informace podle zvoleného typu – anotace, literatura….Pro uložení máte dvě
možnosti
- šlo jen o opravu – zvolíte: „Uložit úpravu stávající verze textu“
- náplň předmětu se mění - zvolíte „Uložit jako novou verzi“ – pak budou dostupné
dvě různé verze např. sylabů

Zcela chybějící informace – ve většině případů např. sylaby v angličtině doplníte pomocí
volby – Akce: Založit nový: - v roletce vyberete, jaký typ informace o předmětu budete
doplňovat, následně v jakém jazyce a pro koho bude určen – většinou pro všechny . Pak
stisknete Založ

Objeví se pole, do kterého můžete psát podobně jako do wordu, případně do něj hotový text
zkopírovat. Následně zvolíte „Uložit úpravu stávající verze textu“

Mimo standardizovaných typů informací o předmětu je možné vkládat i různé soubory, např.
se studijními materiály (zde je vhodné omezit přístup k souboru jen pro studenty) – provádíte
ve volbě „Soubory.“ Vypíšete pole komentář vysvětlením, co soubor obsahuje a pomocí
„tlačítka s lupou“ (objeví se okno s volbou „procházet“ a „Ulož“) vyberete soubor na svém
počítači a potvrdíte tlačítkem „Přidej“

