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AIS2 – Hallgatók folyamatos értékelése 
(Priebežné hodnotenie) 

 
 

 

Oktatói tevékenységek a rendszerben. 
  
Az oktató az akadémiai év folyamán folyamatosan értékel(het)i a hallgatóit, 
vizsgaidőpontokat ír ki, értékeléseket jegyez be, majd a szemeszter végén az értékelési 
lapot leadja archiválásra. (hallgatók névsora az értékeléssel, vizsgáztató aláírásával).  
Az AIS2 rendszer használata megkönnyíti és áttekinthetővé teszi a tanulmányokkal 
kapcsolatos adminisztratív feladatokat.  
A hallgatóknak az AIS2 használata nagy előnyt jelent saját tanulmányaik és eredményeik 
áttekintése szempontjából (folyamatos értékelések, vizsgajegyek, értékelések, 
vizsgaidőpontok, elektronikus üzenetek). A hallgató minden adatot lát saját tanulmányairól, 
de semmit a másokéról. 
 
FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉS BEJEGYZÉSE  
 
A szemeszter alatti folyamatos értékelés megkönnyítheti a hallgató végleges értékelését 
a vizsgánál vagy szemeszter értékelésénél. A szemeszter alatt az oktató pontozhatja pl. a 
beadandó írásbeliket, teszteket, ugyanígy pontozhatja az előadáson vagy szemináriumon 
való részvételt... Ezzel a tevékenységgel csökken a papírmunka, mivel minden értékelés 
a rendszerbe kerül. További előnye, hogy a pontok alapján a rendszer megajánlja a 
szemeszter végi értékelést, ha nincs szükség vizsgára (pl. 85 pontnál B értékelés) 
 
Az AIS2 felületén a folyamatos értékeléshez az „Evidencia štúdia“  VSES047 – Definovanie 
dôvodov a evidencia priebežného hodnotenia applikáción keresztül jutunk. 
 
 



 
 
 
  
A „VSES047 – Definovanie dôvodov a evidencia priebežného hodnotenia” applikációra való 
kattintás után új ablak nyílik meg. 
 
Amennyiben ez idáig nem jegyzett be folyamatos értékelést, a rendszer még nem tudja, mit 
szeretne az adott szemeszterben értékelni.  
 
Definovanie dôvodov (Okok bevitele)– itt lehet meghatározni azt a tevékenységet, amelyet 
folyamatosan szeretne értékelni. Pl.: Írásbeli 1, Teszt 2, ZH, Beszámoló, vagy Prezentáció 1, vagy 
Részvétel ... 
 
 
 
 



 
 
A szemeszter, akadémiai év, tanszék kiválasztásánál beolvashatók azok a tárgyak, melyeket az 
adott szemeszterben az adott tanszéken az adott akadémiai évben oktat. (amennyiben semmi 
nem jelenik meg, változtassa meg a tanszéket). Amennyiben több tárgy is megjelenik, melyeket 
oktat, egyet kell kiválasztani, és annak bedefiniálni a folyamatos értékelését, majd másiknak, stb. 
Vagyis minden egyes tárgyhoz külön kell bejegyezni a folyamatos értékelést. 
Amennyiben a folyamatos értékelést először használja, még nem jelenik meg semmi a kiválasztás 
után, tehát előbb meg kell határozni a folyamatos értékelés indokait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Definovanie dôvodov hodnotenia – Értékelés okainak meghatározása 
 

 
 
 

Az értékelés okát a  ikonnal tudja meghatározni (1), ilyenkor megnyílik egy ablak, ahová 
beírhatja a megnevezést, a maximális pontszámot (2) és kijelölhet további személyt, aki ezt az 
értékelést bejegyezheti (pl. abban az esetben, ha Ön az előadó, a kolléga a szemináriumvezető). 
Az értékelés okának kialakítását a OK ikonnal erősítheti meg. (3). 
Amennyiben megadja a minimális pontszámot is, csak annak a hallgatónak fogja pontjait 
beszámítani a rendszer a végső pontszámba, aki elérte a minimális pontszámot. Magyarázat 
szlovák nyelvű anyag alapján: 

 maximálna hranica bodov – maximális ponthatár – a rendszer megengedi, hogy akár több pontot is 
adjon, de erre figyelmeztet, 

 minimálna hranica bodov – minimális ponthatár – az a minimum pontszám, amelyet el kell érni ahhoz, 
hogy a pontszám be legyen számítva az összpontszámba. (pl. A 2. teszt min. ponthatára 10 pont, csak 
akkor számítja be a hallgató összpontszámába az elért pontot, ha 10 vagy annál több pontot ér el), ez 
a ponthatár nem kötelező adat,  

 započítavať – beszámolni – az adott okot beszámítsa a rendszer, vagy se  - Igen/Nem (az oktató 
eldöntheti, hogy némely ok nem lesz a végső pontszámba beszámítva, pl. a szemináriumon való 
részvételt csak informatívan pontozza, de esetleg egy gyengébben megírt írásbeli után az oktató 
a részvétel szerint egyenként is eldöntheti, ezt mennyire veszi figyelembe – azt a hallgatót külön 
értékeli) 



Ilyen módon bármennyi okot bevezethet a folyamatos értékeléshez. Érdemes odafigyelni, hogy 
az okok maximális összpontszáma 100 legyen. Az okok meghatározása után át lehet lépni a 
„Výber študentov, dôvodov hodnotenia“ könyvjelzőre. 
 
A bal oldalon megjelenik az előre bevitt okok jegyzéke (a képen a bekarikázott rész). A megfelelő 
okot – vagyis amit pontozni, értékelni szeretnénk – pipa jelöléssel lehet kiválasztani. A tantárgyat 
felvett hallgatók névsorát a jobb oldali nyíl ikonnal lehet megjeleníteni (bekarikázva a képen). Ezt 
a megjelenítést szűkíteni is lehet a különböző szűrők segítségével (órarendi akció, évfolyam, 
program…) 

 
 

 



A hallgatók névsorának megjelenítése után keresse meg azt az oszlopot, mely az ok 
megnevezését tartalmazza (pl. 1.röpi). Amennyiben zavarja, hogy egyszerre kevés nevet lát 
(rövid a lista), a bal oldalon található kis háromszögre kell kattintani. Ezáltal átmenetileg 
elrejthető az ablak egy része. Így már több hallgató jelenik meg egyszerre, a munka 
kényelmesebb.  
A további beállítható dolog, amely szintén egyszerűsítheti a munkát, az az oszlopok beállítása. 
Ezt a jobb alsó sarokban található „fogaskerék” – „Nastavenie tabuľky” ikon segítségével lehet 
beállítani (Nastavenie stĺpcov – Oszlopok beállítása). 

 
 
Itt megszüntetheti azokat a „pipákat“, amely adatokat nem szükséges látni. Továbbá az oszlopok 
sorrendjén is lehet változtatni a sorok föl-le mozgatásával. Ahhoz, hogy a rendszer megjegyezze 
az oszlopok beállítását, ezeket az információkat az ablak felső részében lévő „lépcső“ (Uloženie 
nastavení) ikonnal lehet elmenteni.  
 

 
Az oszlopok beállítása után a munka kényelmesebb. Abba az oszlopba, mely az ok megnevezését 
tartalmazza (esetünkben a 1. röpi), beírhatja a pontszámokat. Az értékelések bevitele után 
mentse el a változásokat a „flopy“ ikonnal.  
 
Amennyiben év közben következetesen használja a folyamatos értékelést, a szemeszter végi 
értékelésnél a rendszer megajánlja az összegyűjtött pontszámok alapján a végső értékelést 
(VSES040-es modulban: Pridať navrhované hodnotenie z priebežného hodnotenia) az alábbiak 
szerint: 
100-90 pont = A 
89-80 pont = B 
79-70 pont = C 
69-60 pont = D 
59-50 pont = E 
49 alatti pontszám = FX 


