Revidert prosjektplan ”Digitalt pensumsystem” 10.4.2013
På grunn av innføring av nytt Discovery-verktøy for hele UH-sektoren mener
prosjektet det er nødvendig å forskyve fremdriftplan for prosjektet. Dette skyldes at
de pensumsystemene vi ønsker å teste vil integreres med institusjonenes
biblioteksystemer. Det vil derfor være hensiktsmessig at alle deltagere har felles
systemer, og at testingen dermed er overførbør til andre institusjoner i sektoren.
Spesielt punkt 2 i prosjektbeskrivelse utsettes til implementasjon og innføring av
Primo og SFX er gjennomført ved samtlige institusjoner i prosjektet. Forventet dato
for dette er august/september 2013. I praksis betyr det at prosjektet forskyves minst
et halvt år.
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.
Testing og pilotering starter august/september 2013.
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.

Revidert aktivitetsplan







Kartlegging av tilbydere. P1 01-03-2013 01-04-2013
Tilgang til digitalt pensumsystem. P2 01-09-2013 01-10-2013
System er implementert ved deltakerinstitusjonene. 01-09-2013 01-10-2013
Pilotering og analyse. P3, P4. 01-10-2013 28-02-2014
Sluttrapport, inkl veiledende kravspesifikasjon 01-03-2014 30-04-2014
Seminar/dagsmøte hvor resultatene presenteres 15-05-2014 15-05-2014

