TABELA : AKTIVNOSTI IZVAJANJA ANKET UL 2016/2017
ČLANICE**
- vnos podatkov za X1
- javiti morebiten vklop pred
september 15.12 (npr. štirimestri) in
druge posebnosti
- dodatne opcijske zahteve za
prilagoditve (1KA in VI);
oktober

1KA (FDV)
Visokošolska informatika (VI)
- testiranje procedur,
- testiranje procedur,
- poziv članicam za prilagoditve (npr. dodana - sestanek s članicami,
vprašanja, izpisi, analize, štirimestri)
- pomoč članicam pri X1 in datumih

UL***
- koordiniranje procesov,
- komuniciranje s članicami
- usklajevanje promocije

- prilagoditev anket PRED, PO, SPLOŠNA
- inštalacija sistema in postavitev anket

- izvoz X1* (28.10.)
- podpora članicam s posebnostmi

- izvoz X2 in X3 (28.10.)
- usklajevanje promocije

- morebitno reševanje težav
november - priprava promocije
- morebitno reševanje težav
december - promocijske aktivnosti
januar
opcijsko ažuriranje stanja za
študente X2 (splošna anketa)

uvoz in testiranje X1, X2, X3 v 1KA preko
VI in UL (kontrola kvalitete, intervencije)

- pomoč pri prenosu X1 (po potrebi)

- promocijske aktivnosti

aktiviranje* anket PRED in PO (15.12),
uvoz X2 na 1KA iz strani UL

vklop* PRED in PO (15.12)

- ažuriranje X2 (1.12)
- promocijske aktivnosti
ažuriranje X2 (31.1)

februar
april
maj
junij

ažuriranje X2,
aktiviranje splošne ankete (20.02)
opcijsko ažuriranje X1 (drugi
uvoz ažuriranega šifranta X1 v 1KA preko
semester)
VIS
ažuriranje DR študentov (Y1) inštalacija in prilagoditev (logotipi, dodatna
vprašanja) anket za DR študij
in potrditev vprašalnika
morebitno reševanje težav
uvoz in prenos Y1 v 1KA iz UL

julij
avgust

priprava in predlogi za
izvedbo 2017/2018

september morebitno reševanje težav

oktober

- prevzem rezultatov iz GC,
- interna diseminacija,
arhiviranje in procesiranje
- morebitne dodatne zahteve

vklop splošne ankete (20.02)
izvoz ažuriranega šifranta X1 (30.4)
vklop* ankete PRED (10.5) za drugi
semester (anketa PO je že vklopljena)
pomoč pri izvozu šifrantov (po potrebi)

aktiviranje dr anket (10.7)
priprava na 2017/2018

vklop doktorske ankete (10.7)
priprava na 2016/2017

deaktiviranje vseh anket (1.10)

izklop povezav na vse ankete (1.10).
- posredovanje analiz ankete PRED in
PO pedagogom (preko 1KA in GC) v
VIS

- izdelava analiz in prenos na članice (7.10),
- arhiviranje 1KA in prenos datotek na UL
- reinštalacija 1KA strežnika in aplikacij

* možne so posebnosti pri posameznih članicah (npr. štirimestri, zgodnejši začetek ipd.)
** vijolično so ključne aktivnosti študijskih referatov članic, modro pa ključne aktivnosti koordinatorjev na članicah
*** UL kontinuirano skrbi za promocijo, koordinacijo, komunikacijo, kar večinoma ni posebej označeno

- izvoz Y1 (30.5)
- promocijske aktivnosti

priprava na 2017/2018

- posredovanje preko (GC)
- prevzem in procesiranje
analiz (1KA) na nivoju UL
- arhiviranje

