
 
Segédanyag oktatók számára 

 

AIS2 – Elektronikus faliújság 
 

 
 Bejelentkezés a rendszerbe  
 
Nyissa meg internetes böngészőjét (Explorer, Google Chrome, Mozilla), majd a címsorba írja: 
https://ais2.ujs.sk  
Az AIS2 rendszerbe saját felhasználónevével és jelszavával tud belépni.  
 

 
 
 

Elektronikus faliújság használata a rendszerben. 
  
Az oktató az akadémiai év folyamán folyamatosan kommunikál a hallgatókkal különböző 
csatornákon.  
Az AIS2 rendszer Elektronikus faliújságának használata megkönnyíti és egyértelművé teszi az 
oktató és hallgató közti gyors és naprakész kommunikációt, ami a tanulmányokkal kapcsolatos 
tudnivalókat, feladatokat illeti (ennek feltétele, hogy a hallgató is kövesse az AIS üzeneteit).  
A hallgató mindig azokat az üzeneteket látja, amelyek a saját tantárgyaira, tanulmányaira 
vonatkoznak. Ugyanígy az oktató is csak azokat az üzenteket kapja, amelyeket neki címeztek. 
 
 
 
 



Az elektronikus faliújság lehetőségei: 
 
Az elektronikus faliújság az alábbi alap üzenetek küldésére használható: 

 Dokumentumok 
 Konzultációs időpontok 
 Ajánlott irodalom 
 Értékelés követelményei 
 Vizsga követelményei 
 Sylabusok 
 Feladatok, példák 
 Különleges terminusok, időpontok 

 
Ezen kívül bármilyen szöveges üzenetet lehet küldeni a hallgatók egy kiválasztott csoportjának 
(egyénileg, órarend szerint, évfolyam szerint, tanulmányi program szerint) 
  
Az AIS2 felületén az Elektronikus faliújsághoz a főoldal bal oldalán található „Elektronická 
nástenka“ / „Elektronikus faliújság” / „Electronic noticeboard” applikáción keresztül jutunk. 
 
 

 
 
 
Az újonnan megnyíló ablakban mindig fentről lefelé, balról jobbra haladjon.  

Az ablak kisebb részekre van osztva, melynek a végén található nyilacska ikonra kell 
kattintani, ha látni szeretné a következő adatokat. (kar, szemeszter, tantárgy kiválasztás, stb.)  
 



 
 

A szemeszter, akadémiai év kiválasztásánál az  ikonra való kattintás után megjelennek azok 
a tárgyak, melyek az adott szemeszterben az adott akadémiai évben oktat. Amennyiben több 
tárgy is megjelenik, melyeket oktat, egyet kell kiválasztani, és ahhoz a tárgyhoz lehet alap, vagy 
egyéb szöveges üzenetet feltölteni. 
 
Alap üzenetek feltöltése 
 
 

 



 
A „Tantárgy alapvető üzenetei” / „Štandardné odkazy k predmetu” / „Standard course of 
reference” könyvjelzőn jelölje ki a kívánt üzenettípust (konzultáció, ajánlott szakirodalom, 
vizsgakövetelmény, stb.), majd a  ikonnal nyissa meg a beírásra alkalmas felületet. A megnyíló 
ablakba írja be (vagy másolja) a kívánt szöveget. Itt van lehetősége megadni az üzenet 
érvényességének határidejét is (mettől meddig érvényes, olvasható). Az üzenet beírása után a 
zöld pipával kell elmenteni az üzenet. A bevitt üzeneteket mindig csak az a hallgató fogja 
megkapni, aki az adott tárgyat felvette az adott akadémiai évben. 
Mivel az el. faliújságra anyagokat (dokumentum, prezentáció, táblázat…) feltölteni nem lehet, 
csak beírni, azt javasoljuk, hogy az ilyen jellegű anyagokat más tárhelyre töltsék fel (pl. 
moodle), itt pedig csak a letöltés elérhetőségét (e-learning.ujs.sk/......) tegyék közzé a 
megfelelő mezőben. 

 
 
Szöveges üzenetek feltöltése 
 
Egyéb szöveges üzeneteket egyénileg vagy a hallgatók egy csoportjának az „Üzenetek 
tantárgyhoz/tantárgycsoporthoz” / „Odkazy k predmetu/skupine predmetov” / ??????? 
könyvjelzőn keresztül tud bevinni.  
 

 
 
 



A megnyíló ablakban lehetősége van kiválasztani bármely hallgatót, vagy a filter  
segítségével a hallgatók egy bizonyos csoportját (tan. program, évfolyam, órarendi alkalom). A 
kiválasztás után a megjelölt hallgatók  a  ikon segítségével átkerülnek az ablak másik részébe  
(üzenetek címzettjei). A bevitt üzenet azokhoz a hallgatókhoz fog eljutni, akik itt fel vannak 
tüntetve. 
Ezután az ablak alsó részébe kell írni a szöveges üzenetet. Itt kell megadni az üzenet címét és 
típusát (individuális, bejegyzett – még nem kerül elküldésre, nyilvánosságra hozott). 
Ezt a fajta üzenetküldést lehet használni: pl. elmaradó óra (pl. betegség miatt) esetén, 
valamilyen eszközt kell hozni órára, más teremben lesz az óra, előzetes tervhez képest változás 
történt… esetekben. 
 
 

 
 
Az így elküldött üzenetről a kiválasztott hallgatók értesítést kapnak az AIS2-ba való belépés után: 
 

 
 
 
Ez a fajta üzenetküldés visszafelé is működik, vagyis a hallgató tud reagálni, válaszolni az 
üzenetre, vagy új üzenetet tud indítani az általa felvett tantárgyak oktatói felé.  


