Revidert prosjektplan ”Digitalt pensumsystem” 12.2013
Oppstart av prosjektet ble besluttet forskjøvet til høsten 2013 på grunn av lansering
av ny søketjeneste (Oria) for hele UH-sektoren. Dette skyldtes at de
pensumsystemene vi ønsker å teste vil måtte integreres med institusjonenes
biblioteksystemer. Det var derfor hensiktsmessig at alle deltagere har felles systemer,
og at testingen dermed er overførbar til andre institusjoner i sektoren.
Etter planen skulle BIBSYS lansere Oria medio juni 2013. Imidlertid ble den offisielle
lanseringen utsatt til 29. august 2013. Siden det har kun et fåtall av institusjonene tatt
tjenesten i bruk, derav kun en av institusjonene i prosjektet. Det har derfor vært
utfordrende å få på plass tekniske løsninger for en test- og pilotfase.
På bakgrunn av dette mener prosjektet det er nødvendig å revidere prosjektplanen og
leveransene. Spesielt punkt 2 blir berørt av dette.
Opprinnelig prosjektplan er uthevet i kursiv.
1. Prosjektet skal utarbeide en veiledende kravspesifikasjon for et digitalt
pensumverktøy som UH-institusjonene fritt kan benytte i egne
anskaffelsesprosesser.
Kravspesifikasjon leveres som en del av sluttrapport.
2. På bakgrunn av kartlegging av aktuelle pensumsystemer på markedet, skal
prosjektet teste og pilotere aktuelle pensumsystem.
Som beskrevet i innledningen, har det vært vanskelig å få på plass løsninger for test
og pilotering. Pt. er det kun UiO som har en fungerende pilot-tjeneste for systemet
Talis Aspire. Prosjektet har ikke lyktes med å få til testtilgang til andre
pensumlistesystemer.
UiO vil våren 2014 teste ut Talis Aspire ved fire emner ved Psykologisk institutt.
Omfanget på testing og pilotering, både med hensyn til antall systemer og konkrete
piloter, tilsier at prosjektet ikke kan gjøre noen generelle vurderinger eller gi noen
konkrete anbefalinger i valg av system som en del av sluttrapporten.
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. I tillegg vil prosjektet gi en anbefaling
om videre arbeid med pensumlistesystemer på et nasjonalt plan.
4. Prosjektet skal utføre en statistisk analyse av pensum ved institusjonene på
bakgrunn av tilgjengelige verktøy og rapportmuligheter.
NIFU har på oppdrag fra Kopinor og UHR utført en omfattende kartlegging av
pensum ved totalt 19 UH-institusjoner. Prosjektet var en viktig bidragsyter til denne
kartleggingen, og hadde koordineringsansvaret for fase 2, som bestod i å sjekke
tilgang til pensum ved de ulike institusjonene.
Resultatene fra NIFU-kartleggingen som presenteres i rapporten gir et litt annet bilde
av pensum enn det som gis fra en tidligere kartlegging utført av prosjektet «Fra papir
til digitalt pensum». Prosjektet vil derfor undersøke de to rapportene for å kunne
belyse hvorfor det er et slikt avvik.
5. Prosjektet skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant studenter for å kartlegge
bruken av dagens pensumlister ved deltagerinstitusjonene.

