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Systemy Ignatianum

WAKACJE Z
SYSTEMAMI

Projekt 2021
Nasza

Uczelnia

przeprowadza

w

tym

roku

ogromny

projekt

Integracja systemów

wdrożenia nowych systemów informatycznych. Prawdopodobnie

Szkolenia

jesteśmy jedyną uczelnią na terenie Polski, która w tak krótkim

Staże

czasie zamierza wdrożyć 5 dużych i 4 mniejsze systemy.

Nowe wdrożenia

System TETA jest jeszcze zasilany danymi, podobnie jak USOS.

Planowanie rozwiązań

Uruchomiliśmy już jednak funkcjonalność USOSweb zarówno dla

Poprawa

pracowników akademickich, jak i dla studentów. Dzięki temu nasza

funkcjonalności

kadra dydaktyczna mogła wpisać oceny z ubiegłego semestru w

Korekty i modyfikacje

nowe

formularze

wprowadzaniem

USOSweb.
danych

Aktualnie

zasilających

Instytuty

nowe

pracują

Sylabusy.

nad

Moduły

obsługujące proces dyplomowania i planowanie również zostały
uruchomione i są obecnie testowane. Przed nami jeszcze integracja
systemów, która powinna zakończyć się w lipcu br. Cały projekt, w
ramach którego wdrażane są USOS i TETA potrwa do 31.08.2023.
Do tego czasu systemy będą serwisowane ze środków projektu.

Nowe systemy zostały zaprezentowane kadrze AIK 27 maja. W
spotkaniu

wzięło

udział

120

pracowników Uczelni.
Przez cały miesiąc maj odbywają się
spotkania robocze zespołów AIK i
Asseco, skupione wokół tematów
związanych
z
poszczególnymi
funkcjonalnościami.
Ponad
40
naszych pracowników wzięło udział
w rozmowach nt. nowych rozwiązań
systemowych,
związanych
z
codzienną praca administracyjną,
naukową i dydaktyczną.

Drugi etap wdrożenia systemów
ks. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ
Prorektor ds. Cyfryzacji i Rozwoju
W

kwietniu

rozpoczął

informatycznych,
Repozytorium

się

którego

uczelni,

drugi

etap

wdrożenia

celem

jest

m.in.

nowego

systemu

systemów

uruchomienie

rejestracji

Dorobku

naukowego, czy systemu ewaluacji pracowników. Dzięki temu
pojawią

się

możliwości

lepszego

rozpowszechniania

osiągnięć

naszej kadry akademickiej, ale też dostępu do ważnych informacji.
W ramach wdrożenia pojawią się lepsze możliwości komunikacji,
gromadzenia danych, zarządzania zespołami projektowymi czy
dydaktyką.
Firma Asseco wdrażać będzie na AIK również system obiegu
dokumentów, który uporządkuje nasze wewnętrzne procesy i w
znacznej mierze je zautomatyzuje. Przyjmowanie i dystrybuowanie
korespondencji, faktur, podań, zarządzeń itp., powinno przebiegać
elektronicznie.

Do tego stopnia cnoty, do którego gnuśny
nie może dojść i przez wiele lat, pilny i
gorliwy dolatuje przedziwnie szybko jak
ptak.
św. Ignacy Loyola

Przebieg procesu planowania i
wdrożenia kolejnych systemów różni
się od etapu wdrożenia systemów
USOS
i
TETA.
Poprzednio
zastępowaliśmy funkcjonujące u nas
systemy. Obecnie dodajemy nowe
moduły, co wymaga większej pracy
koncepcyjnej. Nowe rozwiązania będą
nam służyć jedynie wówczas, jeśli ich
funkcjonalności
zostaną
dobrze
zaprojektowane.
Reasumując, w obecnym okresie
decyduje się ta część przyszłości
uczelni, która zależy od dobrego
zaprojektowania systemów informatycznych. Dziękuję tym, którzy
włączyli się w tę ważną sprawę.

