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VÁŽENÍ A MILÍ ADMINISTRÁTOŘI IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední
dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, když nám je pošlete.

AKTUALIZACE STAVU NAPOJENÍ NA EWP

V červnu 2021 došlo k oficiálnímu spuštění digitálního uzavírání studijních smluv (Learning Agreement -
LA) a meziinstitucionálních smluv (Interinstitutional Agreement - IIA) přes síť Erasmus Without Paper
(EWP). Od této doby mohou instituce, které jsou do sítě připojené, uzavírat přes tuto síť uvedené smlouvy.
Zatím však připojení není povinné a nacházíme se v tzv. přechodném období, které skončí začátkem
akademického roku 2022/2023. Po tomto datu již nebude možné uzavírat uvedené smlouvy v papírové
verzi. Všechny instituce, které chtějí participovat na programu Erasmus+, budou muset pro uzavírání
smluv používat síť EWP.

LEARNING AGREEMENT

Aktuální verze API Learning Agreement byla vydána v březnu 2021. Od této doby intenzivně pracujeme na
její implementaci. Dále také plánujeme zapracovat požadavky z projektu CRP EWP, které se aktuálně v
rámci tohoto projektu domlouvají. Z těchto důvodů plánujeme napojení LA na EWP vydat do začátku září
2021. První verzi bez všech zapracovaných požadavků pravděpodobně vydáme dříve, nejprve k otestování
na DEMO serverech. A v další verzi implementujeme požadavky vzniklé v projektu CRP EWP.

MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SMLOUVY

Aktuální verze API IIA byla vydána v březnu 2021. Máme napojenou starší verzi API, kterou budeme muset
aktualizovat. Zároveň plánujeme dokončit zobrazování dat z druhé instituce. Také počítáme se
zapracováním požadavků z projektu CRP EWP, které se aktuálně v rámci tohoto projektu domlouvají. Z
těchto důvodů plánujeme napojení IIA na EWP vydat nejdéle do konce roku 2021. Je velmi
pravděpodobné, že první verzi vydáme dříve a všechny zapracované požadavky budou až v další verzi.
Víme, že v prosinci již budete chtít uzavírat nové meziinstitucionální smlouvy, a pokusíme se Vám toto
umožnit co nejdříve. Uvedený konec roku je opravdu jen mezní termín, do kterého bude napojení hotové.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Jelikož se teď budeme nějakou dobu nacházet v přechodném období, může se stát, že i když bude IS/STAG
již umět uzavírat smlouvy přes EWP, nebude to umět instituce na druhé straně. Proto musíte počítat s tím,
že se Vám až do začátku akademického roku 2022/2023 může stávat, že některé smlouvy budete stále
uzavírat v papírové formě.

Pro ověření, které instituce již umožňují uzavírání smluv přes EWP a které ne, se můžete podívat do
tabulky na stránce https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage. Zde naleznete instituce, které se již
do EWP zapojily, a zda mají příslušná API již implementovaná. Aktuálně se jedná o sloupečky IIAs (verze
6.0.0 a 6.0.1) a OMobility LAs (verze 1.0.0 a 1.0.1). Můžete se do nich podívat, zda s uvedenou institucí
budete moci uzavírat smlouvy přes EWP nebo zda budete muset ještě použít papírovou formu. V budoucnu
budou tyto informace zobrazované přímo v IS/STAG (zda můžete s vybranou institucí komunikovat přes
EWP).

Můžeme zde také srovnat stav, jak na tom jsou ostatní instituce. V Evropě se nachází asi 6000 institucí,
většina z nich je zapojena do programu Erasmus+. V uvedené tabulce vidíme, že do EWP se k 30.6.2021
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zapojilo 1975 z nich. 1034 má napojenou aktuální verzi LA API (341 vlastním řešením nebo řešením třetích
stran, 693 přes Erasmus Dashboard). 1733 má napojenou aktuální verzi IIA API (479 vlastním řešením
nebo řešením třetích stran, 1254 přes Erasmus Dashboard). Z toho vyplývá, že zatím většina institucí
neumožňuje uzavírat uvedené smlouvy přes EWP a bude potřeba používat papírovou formu.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.06.2021 - 26.06.2021 (BUILD 210626)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje výuka / Zadávání známek351323
Doplněna možnost prokliknutí se do aplikace pro hromadný email.

RT 350029
Zvýraznění některých informací v předzápisové aplikaci (například minimální požadovaný počet kreditů za
bloky).

RT 348339
Zobrazení významu předmětu v předzápisu (teoretický základ / profilující).

RT 351131
V nové vizualizaci doděláno správně zobrazení "fialových" předmětů, tj. těch zapsaných na příští rok.

RT  - Moje výuka / Zadávání známek350857
Doplněna kontrola na max. číslo bodového hodnocení.

RT  - IS-STAG /ECTS Výjezdy350945
Úprava volby oboru u studenta.

RT  - Moje výuka/Hodnocení VŠKP350880
Úprava nadpisu v dokumentu s generovaným posudkem.
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RT ,  - Webové služby349004 349006
Do WS vracející studijní programy/obory dodělány položky: "název pro diplom" (cz a aj verze) a k
programům i položka "ID učitele garant administrace programu" (plus i položka přímo s jeho jménem).

WINDOWS KLIENT

RT  - PJ0042 (1.28) Úprava kopírování336828
Možnost nekopírovat položku Informace u bodů a vynulovat u předmětů pořadí pro zobrazení výsledků na
webu.

RT  - ES0010 (13.34) Vkládání komentářů347697
Možnost vkládat komentáře v indexu studenta (záložka Poznámky, komentáře). Možnost vložit u výjezdu
program financování.

DATABÁZE

RT  - Kontrola souborů341756
Posudky u hodnocené práce nelze při nastaveném parametru VKP_ZAKAZ_UPRAV_POSUD_PO_OBHA
měnit.

RT  - Úprava kopírování přij. oborů336828
Možnost nekopírovat položku Informace u bodů a vynulovat u předmětů pořadí pro zobrazení výsledků na
webu.

RT  - Nová položka do tabulky komentare348344
Přidává se komentare.soubor_nazev.

RT  - EWP286009
Nové položky pro výjezdy/příjezdy - Přidány nové položky pro správu výjezdů a příjezdů studentů.

RT  - Nová položka do tabulky studenti_zadosti_typ345170
Přidává se - FORMULAR_ZADOSTI - Soubor obsahující formulář žádosti k vyplnění.

RT  - Nová položka do tabulky studenti_zadosti_typ345170
Přidává se - NAZEV_FORMULARE - Název uloženého souboru obsahující formulář žádosti.

RT  - Nová funkce pro získání ESI.351365
Funkce umožňuje získat European Student Identifier, který se používá v EWP síti.

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS-STAG / Zapisovatel státnic350852
Ošetření vstupu, čísla pokusu obhajoby VŠKP.

RT  - Export dat350689
Upraveno zobrazování výsledků přijímacího řízení tak, aby se řídilo stejným nastavením jako zobrazení
těchto informací na webu.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Vkládání zkoušejícího350858
Zkoušející nešel odmazat, přestože nebyl nastavený parametr POVINNY_ZKOUSEJICI_ZNAMKA.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Nová položka domény PLATNOST_VYJEZDU 351165
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Přidává se volba: R - Převedený.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - CI0160 (1.22) Oprava zobrazení chybové hlášky349986
Při chybě u slučování škol se nezobrazovala chybová hláška.

RT  - G_PR_DIP (4.09) Oprava rozložení textu350684
Oprava v hlavičce sestavy.

RT  - G_PR_STP (1.04) Odstranění položky350766
Položka studijni_programy.celozivotni_vzdelavani.

RT  - PJ0040 (2.61) Problém odmazání předmětových termínů při změně údajů u350709
předmětu
V bloku B_PRTE se dělal update všech položek, nikoliv jen změněných!.

RT  - PJ0022 (1.32) Oprava detekce uložení souboru350773
Oprava detekce uložení souboru.

RT  - GPR_TER1 (3.19) Oprava u sloupce Přijat a Bodů351023
Pro variantu sestavy Nástěnka-výsledky.

RT  - Z_SK_TEX (10.23) Oprava hlavního selectu351056
Oprava ve vazbě pro pr_uchazeci.statidno_naro.

RT  - GST_PLAT (7.15) Odstranění položky ze sestavy351226
Položka studijni_programy.celozivotni_vzdelavani.

RT  - Z_DS_TEX (13.07) Odstranění položky ze sestavy351170
Položka studijni_programy.celozivotni_vzdelavani.

BOREC NA KONEC

No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion.
People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more
naturally to the human heart than its opposite.

--Nelson Mandela
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