Referat oppstartsmøte Digitalt pensumsystem 14.3.2013
Tilstede: Håvard Kolle Riis (UiO), Hana Christie (UiO), Dagmar Langeggen (BI),
Kristin Danielsen (BI), Irene Waage (HSH), Irene Eikefjord (UiB), Hanne Graver
Møvig (UiA), Anne Myrtrøen (HiHm, via videokonferanse), Vidar Røeggen (UHR),
Mariann Løkse (UiT).
Sted: Georg Sverdrups hus, UB Oslo.
1. Håvard ønsket velkommen. Introduksjonsrunde.
2. Presentasjon av tidligere arbeid
a. Fase 1: Fra papir til digitalt pensum. v/ Håvard og Hana
b. Presentasjonsrunde av lokale tiltak ved institusjonene.
3. Gjennomgang av prosjektplan/Revidering av aktivitetsplan
1. Prosjektet skal utarbeide en veiledende kravspesifikasjon for et
digitaltpensumverktøy som UH-institusjonene fritt kan benytte i
egneanskaffelsesprosesser.
Det jobbes med kravspesifikasjon frem til sommeren. Kravspesifikasjon revideres
underveis og etter at testperiode er avsluttet. Veiledende og endelig
kravspesifikasjon leveres som en del av sluttrapport.
2. På bakgrunn av kartlegging av aktuelle pensumsystemer på markedet, skal
prosjektet teste og pilotere aktuelle pensumsystem.
Pt. er det etter undersøkelser utført ved UiO maks to reelle alternativer: Talis
Aspire og Rebus:list. UiO har fått klarsignal fra Talis om at prosjektet kan få
tilgang til en demoversjon av produktet. Dagens demoversjon er integrert med
BIBSYS Ask og SFX. Siden BIBSYS vil lansere ny Discovery & Delivery-tjeneste for
hele konsortie til sommeren, avventer vi testing av pensumsystemer til Talis og
eventuelt andre pensumsystemer som skal testes er integrert med ny løsning. Det
er i tillegg ønskelig at det implementeres FEIDE-autentisering, men det uklart om
det er mulig å få til som en del av prosjektet.
Prosjektet inviterer BIBSYS inn som deltager, UiO sender forespørsel.
I praksis blir prosjektet forskøvet minst et halvt år. Revidert prosjekt- og
aktivitetsplan sendes Nasjonalbiblitoeket. Ansvar: UiO og UHR.
3. Prosjektet skal bidra til å identifisere hva som er bibliotekets naturlige
rolle og plassering i arbeidsflyten knyttet til utvikling av kursbeskrivelser med
vekt på arbeid med pensumlister.

Anbefaling leveres som en del av sluttrapport.
4. Prosjektet skal utføre en statistisk analyse av pensum ved institusjonene på
bakgrunn av tilgjengelige verktøy og rapportmuligheter.
Det ble diskutert hvorvidt det er realistisk å få til en grundig og representativ
statistisk analyse av pensum ved inst. som en del av prosjektet.
NIFU vil på oppdrag fra Kopinor og UHR utføre en omfattende kartlegging av
pensum ved flere institusjoner. Denne undersøkelsen vil mest sannsynlig kunne
legge frem mer relevante og kvalitetssikrede resultater enn prosjektet selv vil
klare. Vi bør vurdere om undersøkelsen fra NIFU erstatter egen statistisk analyse.
Basert på endringene i prosjektplan, ble det besluttet at UiO reviderer aktivitetsplan
og sender dette til prosjektet per epost.

