Technický odbor - Podání #21899
Plán práce centrály červen-září -Vytvořit první kurz v e-learningu
10.07.2019 10:06 - Aleš Krupa

Stav:

Dokončen

Začátek:

10.07.2019

Priorita:

Vysoká

Uzavřít do:

31.07.2019

% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Přiřazeno:
Kategorie:

Režie (nespec.)

Popis
Poslanecký klub realizuje e-learning na téma bezpečnosti v informačních systémech, který bude použitelný pro zbytek strany. Kurz
bude oponován technickým odborem.
Související úkoly:
související s republikové předsednictvo - Úkol #22166: Plán práce centrály če...

Nový

01.06.2019

30.09.2019

Historie
#1 - 11.07.2019 09:40 - Martin Rejman
- Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele
Tento úkol neobsahuje úkol pro TO.
#2 - 11.07.2019 12:10 - Andrej Ramašeuski
no, vidim tady pozadavek na odpornou oponenturu, coz asi bude (i kdyz nemusi byt) trochu pro TO.
#3 - 11.07.2019 12:14 - Aleš Krupa
Omlouvám se, mělo být zadáno jako úkol Poslaneckého klubu, ale nevšiml jsem si, že je to polsnaceký klub pod TO...
Tak ty úkoly prosím uzavřete, podám je jinam.
Díky,
Aleš
#4 - 19.07.2019 12:16 - Martin Rejman (admin)
- Projekt změněn z 153 na republikové předsednictvo
Přesunuto v rámci reorganizace
#5 - 19.07.2019 12:20 - Martin Rejman (admin)
- Cílová verze nastaven na (RP) Čtvrtletní plán strany červen az září 2019
#6 - 25.07.2019 12:30 - sarka altmanova
- související s Úkol #22166: Plán práce centrály červen - září 2019 přidán
#7 - 25.07.2019 13:54 - sarka altmanova
- Projekt změněn z republikové předsednictvo na 153
#8 - 31.07.2019 09:06 - Aleš Krupa
- Přiřazeno nastaven na Michal Macek
#9 - 05.08.2019 09:41 - Michal Macek
- % Hotovo změněn z 0 na 70
Ahoj,
považuju úkol za duplicitní k úkolu #21975.
Bylo by možné tento pod něj podřadit?
Každopádně kurz už existuje, teď probíhá polishing v rámci klubu.
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Pak požádám TO o doplnění.
Díky
#10 - 20.08.2019 14:39 - Michal Macek
- Priorita změněn z Normální na Vysoká
- Přiřazeno změněn z Michal Macek na Andrej Ramašeuski
Kurz bezpečnosti práce pro PK byl vytvořen, jeho součástí je kapitola kyberbezpečnosti.
Prosím TO o oponenturu a doplnění.
Kurz zde, přihlášení pod pirátskou ID. Kurz enrolován Martinovi a Andrejovi.
https://moodle.pirati.cz/course/view.php?id=13
#11 - 21.08.2019 08:51 - Martin Rejman
- Přiřazeno smazán (Andrej Ramašeuski)
Jedná se o https://moodle.pirati.cz/mod/page/view.php?id=39.
Text je pouhou kopií jiného textu, neobsahuje žádný kontext, vysvětlení problematiky nebo příklady nebezpečí.
Některé pasáže jsou zjevně vytržené z kontextu a nedávají smysl. Text vyžaduje zásadní dopracování.
#12 - 05.09.2019 13:15 - Martin Rejman
- Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen
Kurz byl vytvořen, ostatní nesouvisí s TO. Uzavírám.
#13 - 19.08.2020 16:11 - Jan Hamal Dvořák
- Projekt změněn z 153 na Technický odbor
#14 - 19.08.2020 17:47 - Jan Hamal Dvořák
- Kategorie nastaven na Režie (nespec.)
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