EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA GAUDEAMUS SLOVAKIA® 2017
27. - 28. 9. 2017, VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN G
info@gaudeamus-sk.sk; www.gaudeamus-sk.sk

PRÍLOHA č. 2 OBJEDNÁVKY SLUŽ IEB NA VÝSTAVE
REGISTER ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Vystavovateľ
Názov vystavovateľa:
Kontaktná osoba:

E-mail:

Prihlasovacie meno (e-mail):

Prihlasovací kód:

Vystavovatelia registrovaní na veľtrh v Brne 2017 študijné programy nevypĺňajú!
Charakteristika a využitie
Jednou zo základných služieb Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2017 je zostavenie
interaktívneho registra študijných programov. Register je úplne unikátnym zdrojom informácií pre budúcich študentov. Register
sa využíva:
1. Ako zdroj dát pre vyhľadávač študijných programov na www.gaudeamus-sk.sk (mesačne ho priemerne navštívi viac
ako 50 tisíc študentov).
2. Ako súčasť elektronického katalógu veľtrhu Gaudeamus, ktorý bude vydaný v septembri 2017 a šírený v priebehu
veľtrhu 27. - 28. septembra 2017.
3. Ako databáza informácií Informačného systému pre výchovných poradcov SŠ a pre poradenský servis v priebehu
veľtrhu.

Dôležité termíny
25. 8. 2017
1. 9. 2017

Študijné programy zadané do tohto termínu budú od 8. 9. 2017 publikované na www.gaudeamus-sk.sk.
Študijné programy zadané do tohto termínu budú súčasťou interaktívneho registra v elektronickom katalógu,
zaradené do informačného systému pre výchovných poradcov a databázy poradenského servisu.

Prihlásenie a ovládanie registra programov
Vkladanie študijných programov a ich zmeny si vykonáva vystavovateľ sám prostredníctvom šifrovaného webového rozhrania
s prístupom chráneným heslom. Webové rozhranie je k dispozícii na adrese:

http://www.gaudeamus.cz/reg
Po pripojení na http://www.gaudeamus.cz/reg je používateľ vyzvaný na zadanie adresy e-mail a vstupného hesla. Ak heslo
nebolo doteraz pridelené, pošlite prosím: adresu e-mail, meno a priezvisko kontaktnej osoby, na e-mail:
mikula.jr@mp-soft.cz. Prihlasovacie heslo Vám vygenerujeme a zašleme späť na Vami uvedenú adresu e-mail. V priebehu
práce so systémom budete mať možnosť prihlasovacie údaje kedykoľvek zmeniť, ak zabudnete heslo, systém Vám jej
automaticky pošle na Vami uvedenú adresu e-mail. Ak máte už heslo pridelené, je uvedené spolu s ostatnými údajmi v záhlaví
tejto prílohy. Ak sú uvedené údaje už zastarané, použite ich pre prihlásenie do systému, kliknite na "Zmena osobných
údajov" a následne "Zmena prihlasovacieho hesla". Nabudúce sa už musíte prihlásiť Vami novo zadanú adresou e-mail
a novým heslom.

Študijný program a jeho parametre:
Študijný program sa vždy skladá z jeho slovného názvu a priradených parametrov. Pre zaradenie programu do registra
je nutné zadať všetky jemu priradené parametre!
Názov študijného programu: obsahuje iba slovný názov študijného programu, tak ako je akreditovaný. K názvu nepridávajte
žiadne ďalšie symboly ani skratky označujúce napríklad typ štúdia, udeľovaný titul, atď. U programov vyučovaných v cudzom
jazyku, zadávajte názov programu vždy v tomto jazyku, nie v slovenčine.
Typ školy: označuje typ školy, na ktorej je program vyučovaný. Umožňuje výber jednej z možností (verejná, súkromná, alebo
štátna). Parameter je nutné zvoliť u všetkých programov priradených ku škole.

Typ štúdia: označuje typ štúdia, alebo tiež akademický titul udeľovaný po ukončení štúdia programu. Umožňuje výber jednej,
alebo viacerých z možností (bakalárske, magisterské nadväzujúce, magisterské dlhé, doktorandské, iné). Parameter
"magisterské dlhé" použite u magisterských odborov, ktorým nepredchádza štúdium v bakalárskom stupni. U programov, ktoré
sú ponúkané vo viacerých stupňoch štúdia (napr. od bakalárskeho až po doktorandské), možno priradiť všetky zodpovedajúce
typy štúdia k jednému názvu programu.
Forma štúdia: umožňuje výber jednej, alebo viacerých z možností (prezenčná alebo kombinovaná). Ak je program ponúkaný
v oboch formách, je možné odbore priradiť obe možnosti.
Jazyk štúdia: označuje jazyk, v ktorom je program vyučovaný. Umožňuje výber jednej z možností (český, slovenský, anglický,
nemecký, iný). Názov programu musí byť vždy uvedený v tom jazyku, ktorý mu je priradený (napr. ak uvediete ako jazyk štúdia
Nemčinu, musí byť názov odboru napísaný v Nemeckom jazyku!).

Všeobecný postup zadávania programov do systému:
1.
2.
3.
4.
5.

Editácia alebo vkladanie nových študijných programov, vykonáva vystavovateľ.
Proces schvaľovania, robí administrátor MP-Soft, a.s. (Môže trvať až týždeň).
Písomné informácie od administrátora zaslaná na adresu e-mail vystavovateľa.
Zaradenie nových alebo zmenených programov do registra na www.gaudeamus-sk.sk.
Záverečné overenie správnosti zaradenia programov do registra, vykonáva vystavovateľ.

Postup vloženia nového programu do systému:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadajte do internetového prehliadača adresu: http://www.gaudeamus.cz/reg
Prihláste sa svojou zaregistrovanú adresou e-mail a heslom.
Po prihlásení budete presmerovaný na uvítaciu stránku s menom školy, pre ktorú ste prihlásený.
Ak si prajete urobiť zmeny v zozname programov, kliknite na odkaz "Zmena programov školy".
Ak si prajete niektorý z programov odstrániť, kliknite na červený krížik napravo u jeho názvu a odstránenie potvrďte.
Ak si prajete niektorý program vymeniť za iný, prepíšte jeho názov v textovom poli "Názov programu".
Ak si prajete pridať nový program, kliknite na tlačidlo "Pridať program" na konci stránky. Do novo pridaného riadku
začnite písať názov programu. Ak už v databázy existuje program s rovnakým názvom, vyberte ho z "našepkávacie"
ponuky. V opačnom prípade napíšte kompletný názov programu.
8. Ku každému novo pridanému programu priraďte všetky parametre (jednotlivé parametre sú popísané vyššie).
9. Po vykonaní zmien je potrebné kliknúť na tlačidlo "Potvrdiť všetky zmeny" a akciu ďalej potvrdiť v dialógovom okne
tlačidlom "OK", inak budú vykonané zmeny stratené.
10. Zmeny sa v aktuálnom zozname prejavia až po vykonaní schvaľovacieho procesu administrátorom databázy! Ihneď
po vykonaní schvaľovacieho procesu budete e-mailom kontaktovaní so správou o vykonanom schválení a výzvou na
záverečnou kontrolu vykonaných zmien. V okamihu, keď tento e-mail obdŕžate, budú už vykonané zmeny viditeľné
ako na http://www.gaudeamus.cz/reg, tak vo verejnom registri na www.gaudeamus-sk.sk.

Zmena mena školy

Umožňuje editovať názov školy a vložiť jeho anglickú verziu. Vloženie anglickej verzie názvu je podmienkou, ak sa do registra
zaraďujú cudzojazyčné programy. Ak nebude vložená anglická verzia názvu školy, škola nebude zaradená do zoznamu
vystavovateľov na anglických internetových stránkach veľtrhu.

Zmena osobných údajov a zmena prihlasovacieho hesla
Vykonáva zmeny identifikácie v systéme.

Proces schvaľovania
Proces schvaľovania je do postupu zaradený preto, aby sme zabránili vkladanie chybných údajov do registra programov.
Všetky zmeny, ktoré v registri programov vykonáte, podliehajú schváleniu administrátora systému. Ak administrátor narazí
na nezrovnalosti, budeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mail.

