Rusza lifting politechnicznych stron
Nie zabrakło chętnych do zrewolucjonizowania politechnicznych stron www. Do ogłoszonego w grudniu ubiegłego roku przetargu na dostawę, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego eKontakt stanęło 6 firm. Wykonawcą została spółka Espeo Software z Poznania.
Sam przetarg poprzedziło ponad 20 spotkań z przedstawicielami wydziałów i jednostek centralnych. Na tej podstawie w czerwcu rozpoczęły się prace nad specyfikacją wymagań. Kolejnym etapem była analiza rynku oraz
przeprowadzenie samego postępowania.
Zgodnie z harmonogramem w nowy rok akademicki
wejdziemy wyposażeni w gotowy system. Realizacja
przedsięwzięcia została zaplanowana na 28 tygodni.
W ich trakcie Wykonawca opracuje zgodną ze specyfikacją platformę eKontakt. Następny punkt to integracja z systemem informatycznym eUczelni. Dzięki
temu raz wprowadzone dane będą wykorzystywane
w różnych mediach. Przykładowo, plany zajęć mogą się
pojawić w telefonie, interfejsie użytkownika Moja Politechnika oraz na stronie www wykładowcy – zapowiada
mgr Michał Karzyński, kierownik projektu eKontakt.
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Wykonanie szat graficznych dla stron uczelni według
równolegle powstającego Systemu Identyfikacji Wizualnej to kolejne zadanie. Przedostatnią kwestią jest
przeniesienie treści dotychczasowych stron do systemu
CMS. Zespół projektowy rozpoczął już porządkowanie
materiałów pod kątem aktualności informacji umieszczonych na starych www. Strategia migracji stron, a jest
ich ponad 270, opiera się na przeniesieniu tych witryn
wstępnie do systemu WordPress. Tak przygotowane
treści następnie powędrują do eKontaktu. By plan się
powiódł, potrzebujemy ochotników, dlatego liczymy na
odzew ze strony studentów PG na nasze ogłoszenie
umieszczone na stronie projektu – apeluje Karzyński.
W ten sposób przejdziemy do realizacji ostatniego punktu,
jakim są szkolenia z obsługi platformy eKontakt. Program
przewiduje naukę wprowadzania treści do ekspozycji,
zarządzanie układem stron oraz bardziej zaawansowane
budowanie modelu i warstwy prezentacyjnej.
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Projekt „eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego”
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

www.euczelnia.pg.gda.pl

euczelnia@pg.gda.pl

Biuro projektu: tel. (58) 348 63 84

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Falc

Elektroniczne sudoku kontra siła nawyku
Kiedy pod koniec stycznia walka o wolność w Internecie osiągnęła swoje apogeum, wrzało nie tylko
na ulicach Gdańska, ale również na politechnice. Choć obyło się bez protestów na miarę porozumienia ACTA, jednak emocji było całkiem sporo.
O Elektronicznym Planie Zajęć zrobiło się głośno już na
etapie wdrożenia w listopadzie 2011. To kolejna usługa
z obszaru eDziekanat, dedykowana wąskiej grupie
operatorów i równocześnie bardzo szerokiemu gronu użytkowników. Studenci, kadra naukowa oraz
pracownicy administracyjni dzięki EPZ uzyskają
szybki dostęp do informacji o zajęciach dydaktycznych odbywających się na wszystkich kursach prowadzonych przez Politechnikę Gdańską. Usługa
budzi szczególne zainteresowanie wśród planistów.
To właśnie oni są odpowiedzialni za wprowadzenie
i dostarczenie informacji o prowadzonych zajęciach.
Wdrożenie wiąże się nie tylko z udostępnieniem
sprawnie funkcjonującego systemu, ale również
z uporządkowaniem istniejących procedur związanych z układaniem planów zajęć w skali uczelnianej.
Dzięki dużemu zaangażowaniu planistów proces przebiega sprawnie – mówi mgr inż. Jakub Kuryłowicz,
projektant rozwiązania. EPZ prezentuje spersonalizowane plany – w zależności od potrzeb – osobno
dla podmiotów: kurs, sala, przedmiot, prowadzący
i student. Do rozmowy na temat korzystania z usługi
zaprosiliśmy jednych z pierwszych użytkowników.

Przykładowy rozkład zajęć

dr inż. arch. Anna Wancław,
Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Architektury
Uważam, że specyfika programów oraz wypracowana przez lata organizacja zajęć na każdym z wydziałów ma wpływ na wykorzystanie i ocenę EPZ. Z naszego punktu widzenia jest
to wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie dla wprowadzania gotowego planu. Dzięki systemowi zyskaliśmy natychmiastową informację o kolizjach czy przekroczeniu liczby godzin.
Automatycznie generowane są obciążenia. Jednak użycie programu do układania planu
nastręcza pewnych trudności. Bardzo przydatna będzie również platforma eRezerwacji.
Pozwala ona uwzględniać w planie dodatkowe zajęcia kół naukowych czy wykłady otwarte.
Tu niezwykle istotna wydaje mi się kwestia uprawnień. Wygodnym rozwiązaniem byłoby,
gdybyśmy dalej dysponowali salami, które przyznane są na zajęcia dydaktyczne.
dr inż. Sławomir Grulkowski,
Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Układanie planu to proces, w którym pojawia się niesamowicie duża liczba zmiennych. Jeden
semestr na naszym wydziale oznacza konieczność wprowadzenia 88-iu planów i to tylko dla
studiów stacjonarnych I i II stopnia. EPZ wykorzystaliśmy bardziej na etapie przepisywania i weryfikacji, niż samego układania planu. Dlatego bardziej można mówić o fazie testu
aplikacji. Najciekawszą jej funkcjonalnością jest system zliczania godzin i możliwość wyłapywania konfliktów sal. To pozwala zoptymalizować pracę. Natomiast uważam, że emocje
towarzyszące wdrożeniu są skutkiem konieczności porzucenia dotychczasowych nawyków
działania. Ja na przykład musiałem się przestawić ze starego sposobu wpisywania grup.
Dodatkową trudnością jest zaspokajanie życzeń dotyczących kształtu planu.
Przygotowała Anna Uchman

