Manuál pro studenty kombinované formy studia
Tento krátký manuál vznikl za účelem usnadnění práce učitelům pomocí zodpovězení
nejčasteji kladených otázek. Obsahuje nejzákladnější informace o Informačním systému
potřebné pro bezproblémové přežití na univerzite.
Informační systém
Na adrese http://www.is.muni.cz/ nájdete Informační systém Masarykovy Univerzity.
Po kliknutí na "Osobní administrativa Informačního systému MU" se přihlásíte. Přihlašovací údaje a heslo jste obdrželi u zápisu. Vpravo nahoře vidíte své jméno a UČO.
Je vhodné, abyste ste toto číslo (UČO) naučili zpaměti, využijete ho u všech testů.
Je pro každého jedinečné a každý student má přiděleno jen jedno bez ohledu na
počet oborů.
Student
Vlevo se nachází menu, které přehledně rozděluje informace do skupin. Klikněte na
"Student".
Nejvíc nás bude zajímat tato část:

Pro její korektní zobrazení musíte mít nastavené správné období. Toto období vidíte
v pravém horním rohu. Slouží k tomu, abychom se uměli jednoduše dostat i ke starším
studijním materiálům.
Může vypadat například takto:

Kde najdu své studijní materiály?
V sekci "Studijní materiály (e-learning)", ale jen v případe že je učitel zveřejnil. Naleznete
tady sekci "Interaktivní osnovy předmětů", kde se můžete dozvědet, které z vašich předmětů osnovu využívají. Díky ní můžete získat jednoduchý přístup ke studijním materiálům.
Pokud osnova existuje, bývá dělená na jednotlivé celky (nebo týdny), takže víte kdy a co
se po vás bude požadovat.
V sekci "Vám otevřené odevzdávárny" zase můžete najít místo, kam odevzdávat svoje
práce, pokud je učitel sbírá elektronickou formou (například tam vložíte .pdf s esejí).
Ještě níže naleznete materiály.
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Odpovědníky
V této sekci naleznete odpovědníky, které slouží primárně pro domácí procvičování.
Zodpovíte sadu otázek a ihned obdržíte hodnocení. Pokud vám některý z učitelů odpovědníky zpřístupnil, toto je místo kde je naleznete. Výjimečne se používají taky na ostré skenování v PC učebně, proto je vhodné naučit se s nimi pracovat.

Chci znát výsledek písemky
Na toto často slouží "Poznámkové bloky". Je to místo, kde se vám zobrazí název předmětu, počet bodů a jméno vyučujícího , který vám daný počet bodů udělil. Učitel vám
taky může napsat komentář v něhož můžete najít slovné hodnocení. Záleží na konkrétním vyučujícím, ale je jisté, že pokud jste psali test na odpovědní arch který se později
skenoval, výsledky určitě naleznete právě tady.

Skenovací písemky – co, jak, proč
Zjednodušují proces opravování. To si žádá spolupráci vás, studentů. Je nutné vyplnit
jméno, učo a číslo zadání. Číslo zadání je pro každého studenta jedinečné.
V případě, že v některé z těchto informací uděláte chybu, požádejte o nový odpovědní
arch. Nesnažte se nic propisovat ani gumovat. Čísla vyplňte podle tohoto vzoru.

Nejčastější chyby a ukázka správného řešení:

Odpověd’ vyznačíme čárkou přesně pod písmeno, které považujeme za správnou
odpověd’. Takže ne mezi dvě písmena
ani křížek
. Někdy je
či kroužkování
v testu možných více odpovědí, jak vidíte u otázky číslo 2. Opět – pokud uděláte chybu,
požádejte o nový odpovědní arch.

Mám problém, který neumím vyřešit a týká se studijních materiálů.
Tyto problémy zasílejte na adresu etech@fi.muni.cz. Řešíme věci týkající se přístupu
ke studijním materiálům, odevzdáváren a podobně. Jestli se váš problém týká přímo
konkrétního předmětu konkrétního vyučujícího (nejde o obecný problém), oslovte vaše
učitele.
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