Szanowni Państwo,
przesyłam informację dotyczącą obron w w czerwcu. Proszę o przekazanie informacji
pracownikom.
Planowane obrony: 24 do 30 czerwca. Wgrywanie prac do ASAP do 10 czerwca.
Ponieważ obrony odbywają się zdalnie, konieczne jest aby wszyscy promotorzy, recenzenci oraz
przewodniczący komisji mieli założone konta w Oﬃce 365 zgodnie z instrukcją na stronach DI.
Obieg dokumentów przy obronach czerwcowych odbywa się drogą elektroniczną, jednakże konieczne
jest zebranie oryginałów dokumentów takich jak: protokół obrony, recenzja, opinia, raporty z ASAP i
JSA, podpisanych przez członków komisji i bardzo proszę by tego dopilnować.
W załączeniu informacja dla studentów oraz procedura dyplomowania do której zobowiązani jesteśmy
się stosować. Proszę o zdroworozsądkowe podejście do procedury.
Jednocześnie informuję, że mogą się pojawić kłopoty z wydrukami z raportów z JSA, wg informacji
poniżej otrzymanej od pani Doroty Podrzuckiej:
W związku z wdrożeniem w ostatnich miesiącach nowej wersji POL‐on, do tej zmiany muszą dostosować
się też inne systemy. Jednym z nich jest Jednolity System Antyplagiatowy, który na dzień jutrzejszy (13
maja) zapowiedział wdrożenie zmian na bazie produkcyjnej. Wdrożenie to następuje
bardzo późno, biorąc pod uwagę fakt, że dopiero po tym systemy uczelniane będą mogły rozpocząć
integrowanie się z nową wersją JSA, a obrony rozpoczynają się już niedługo. Tak późny termin
wdrożenia nowego JSA jest najprawdopodobniej wynikiem tego, że został o miesiąc przesunięty termin
GUS i dopiero po tym JSA mógł zrobić migrację nowych kierunków.
O planowanych zmianach mogą Państwo przeczytać w zamieszczonej poniżej wiadomości od OPI, którą
część z Państwa zapewne wcześniej również otrzymała, oraz pod adresem
https://jsa.opi.org.pl/centrum‐pomocy/baza‐wiedzy/integracja‐z‐polon2/ .
Pracownicy firmy Plagiat.pl oraz Dział Informatyzacji są przygotowani do rozpoczęcia prac
integracyjnych z JSA zaraz po ukazaniu się nowej wersji. Jak mogą Państwo przeczytać na wyżej podanej
stronie, będzie trzeba
wymienić UIDy POL‐on wszystkich wydziałów, kierunków i pracowników (te, które znają Państwo z
metryki pracy w ASAP). Będzie to, podejrzewam, proces kilkudniowy, podczas którego będą
występowały błędy przy wysłaniu pracy do sprawdzenia z JSA z powodu braku UID. Nie oznacza to, że
studenci nie mogą w tym czasie wgrywać prac do ASAP ‐ wręcz przeciwnie, zachęcam do tego, gdyż
będziemy mieć wtedy na czym testować integrację. Proszę tylko być przygotowanym na błędy i że praca
przejdzie później niż było to dotychczas.
Proszę o niezgłaszanie mi błędów. Będę obserwować wszystko, co dzieje się w systemie i uzupełniać
brakujące UIDy, a następnie ponownie próbować wysyłać prace. Nowe UIDy pracowników planujemy
zaimportować masowo do HMS, ale to też nie odbędzie się z dnia na dzień.
Mam nadzieję, że uda nam się sprawnie z tym uporać, ale, jak to zawsze bywa z wdrożeniem nowych
systemów, należy być przygotowanym na niespodzianki. Poinformuję Państwa o zakończeniu prac.
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