
Modul IS/STAG: Course catalogue and Information package
 

Popis modulu / aplikace
Modul je určen pro informování účastníků studentských mobilit o studijních plánech 
a předmětech vyučovaných na škole (nutná podmínka pro získání ECTS Label).
Modul je neustále rozšiřován o nové požadavky, které vychází především z měnících 
se podmínek pro získání ECTS Label v Bruselu.

Modul poskytuje informace různým uživatelům:
• cizímu studentovi, který hodlá přijet na školu na krátkodobý příjezd, ulehčuje výběr
 předmětů, které na škole bude studovat
• koordinátorovi na cizí škole, kam vyjíždí náš student na krátkodobý pobyt, umožňuje
 vyhledat si informace o předmětech, které již student doma absolvoval. Na základě 
 toho mu pak může doporučit, jaké předměty by mohl studovat v rámci výjezdu 
• komisaři hodnotícímu žádost školy o získání ECTS Label, umožňuje náhodný výběr a kontrolu předmětu, zda splňuje
  náležitosti stanovené pro získání ECTS Label

Technologie
• konzolová aplikace, která stáhne potřebná data z IS/STAG, uloží je do několika XML souborů a vytvoří full-textový index
• webová aplikace pracující nad vygenerovanou sadou XML souborů
 - tato aplikace je parametrizovatelná (co vše má být zobrazeno, volby barev a písem, ...)

Přehled funkcí aplikace
• možnost procházet informace podle různých logických hierarchií 
• zobrazení informací o plánech
 - předměty plánu
 - vizualizace studia
 - struktura segmentů
• zobrazení informací o předmětech a jejich zařazení do plánů
• full-textové vyhledávání v plánech a předmětech

Další zdroje, uživatelská příručka
http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/ects.html - informace pro zájemce 
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/ipcc-rozcestnik.html - uživatelská příručka

Provozní požadavky

Server:
Java 1.5, servletový kontejner
(Tomcat, JBoss, ...).

Hardware:
Minimálně 512 MB RAM. 
Závisí na počtu předmětů.

Databáze IS/STAG:
Žádné zvláštní úpravy nejsou nutné.

Modul slouží ke generování a zobrazení informačního katalogu ECTS. Ten je realizován formou statického webu, 
vytvořeného generátorem aplikace na základě dat uložených v IS/STAG. Obsahuje základní popis nabízených 
studijních programů a oborů školy, včetně standardních studijních plánů.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese: stag@service.zcu.cz
Veškeré informace o našich produktech naleznete na stránkách: http://is-stag.zcu.cz
Nápověda (Helpcentrum) našich systémů je na adrese: http://is-stag.zcu.cz/napoveda
Vyzkoušejte si IS/STAG! Demo aplikace portálového rozhraní: http://stag-demo.zcu.cz


