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Mål for prosjektet
Prosjektet "Digitalt pensumsystem" har som mål å kartlegge og teste digitale
pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra
til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av
eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser. Prosjektet skal også bidra til at
bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av
prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser.
Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å
lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har
vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene.
Prosjektet er en forlengelse av prosjektet "Fra papir til digitalt pensum" som ble
gjennomført høsten 2011 med støtte fra NB. Dette prosjektet gikk ut på å gi
kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske
ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad pensumlitteratur kan
hentes fra bibliotekets ressurser.
Prosjektet var svært vellykket og gav flere interesante funn.
Prosjektet viste blant annet at en stor del av institusjonenes pensum allerede i dag
er i digital form. Imidlertid var selve kartleggingen av pensum svært tidkrevende og
viste at institusjonene ikke hadde gode systemer for produksjon og vedlikehold av
pensumlister. Dette resulterer i svært varierende kvalitet på pensumlistene,
spesielt bibliografisk kvalitet på pensumpostene er lav og lenking til eventuell
elektronisk versjon er mangelfull.
Videre var over 50% av pensum i trykte kompendier også å finne i elektronisk
format, enten gratis på nett eller lisensiert via biblioteket. I praksis betyr det at
institusjonene betaler dobbelt for en stor del av pensum, mens studentene kjøper
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pensum som de i utgangspunktet kan få gratis.
Samlet sett viste prosjektet at det er et betydelig potensiale i utnyttelse av
biblioteket ressurser, noe som vil gavne institusjonene selv og deres studenter.

Prosjektbeskrivelse
1. Prosjektet skal utarbeide en veiledende kravspesifikasjon for et digitalt
pensumverktøy som UH-institusjonene fritt kan benytte i egne
anskaffelsesprosesser. Universitetsbiblioteket i Oslo har gode erfaringer med
uttesting av systemet Talis Aspire som har bekreftet at de kan være villige til å gi
prosjektet testtilgang.
Prosjektet skal
• kartlegge aktuelle pensumsystemer på markedet
• identifisere tekniske, administraive og organisatoriske behov knyttet opp til et
slikt system.
Ved å følge veiledende kravspesifikasjon, vil institusjonenes behov for bedre
lenking fra bibliotekets ressurser til ønsket plattform bli ivaretatt, enten det er en
åpen nettside eller et LMS.
2. På bakgrunn av kartlegging, skal prosjektet teste og pilotere aktuelle
pensumsystem. Følgende vil bli testet:
• Teknisk integrasjon med bibliotek- og IT-systemer som BIBSYS, lenketjenere
(SFX, TDNet), referanseverktøy (Endnote, RefMan) og studie- og programsider
ved institusjonene som deltar i prosjektet.
• Teste verktøy for statistikk og rapportering.Teste funksjonalitet for administrasjon
og organisering av pensumlister og -poster.
3. Godkjennelser av pensumlitteratur inngår som en del av institusjonenes
kvalitetssikringssystem hvor bibliotekenes rolle har variert fra institusjon til
institusjon. 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. Dette forutsetter at prosjektdeltakerne har en tett
dialog med sine respektive studieavdelinger om prosjektet og de eventuelle
føringer prosjektets anbefalinger vil kunne ha på arbeidsflyt og rollefordeling ved
de respektive institusjonene.
4. Prosjektet skal utføre en statistisk analyse av pensum ved institusjonene på
bakgrunn av tilgjengelige verktøy og rapportmuligheter. Analysen vil bli brukt i en
kost-nytte-analyse i den anbefaling som gis om hva som er viktig fra bibliotekets
ståsted når det gjelder digitale pensumsystemer i UH-institusjonene.
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Start- og sluttdato for prosjektet
Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Ettårig

01-03-2013

15-11-2013

Aktivitetsplan for prosjektet
Beskrivelse

Fra dato

Til dato

Kartlegging av tilbydere. P1

01-03-2013

01-04-2013

Tilgang til digitalt pensumsystem. P2

01-03-2013

01-04-2013

System er implementert ved deltakerinstitusjonene.

01-03-2013

01-04-2013

Pilotering og analyse. P3, P4.

01-03-2013

31-07-2013

Sluttrapport, inkl veiledende kravspesifikasjon

01-08-2013

30-09-2013

Seminar/dagsmøte hvor resultatene presenteres

15-11-2013

15-11-2013

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Universitetsbiblioteket i Oslo
Universitetsbiblioteket i Oslo, P.B
1085 Blindern
0137
OSLO

ja

Prosjektleder og koordinator. Ansvarlig for teknisk støtte og
veiledning overfor alle prosjektdeltakerne

Universitetsbiblioteket i Tromsø
9037
Tromsø

ja

Delta i pkt 1-4

Universitetsbiblioteket i Bergen
Administrasjonen,Postboks 7808
5020
BERGEN

ja

Delta i pkt 1-4

Handelshøyskolen BI-biblioteket
Nydalsveien 37
0442
OSLO

ja

Delta i pkt 1-4

Universitetet i Agder-biblioteket
Postboks 422
4604
KRISTIANSAND

ja

Delta i pkt 1-4

Høgskolen i Hedmark-biblioteket
Postboks 400
2418
ELVERUM

ja

Delta i pkt 1-4

Høgskolen
Stord/Haugesund-biblioteket
Klingenbergvegen 8
5414
STORD

ja

Delta i pkt 1-4
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Budsjett
Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 650000

Utgifter
Denne periode

Totalt for prosjektet

350000

350000

Personalressurser Universitetsbiblioteket i Tromsø, delta i uttesting,
analysearbeid og bidra til innhold i kravspesifikasjon

40000

40000

Personalressurser Universitetsbiblioteket i Bergen, delta i uttesting,
analysearbeid og bidra til innhold i kravspesifikasjon

40000

40000

Personalressurser Handelshøyskolen BI, delta i uttesting,
analysearbeid og bidra til innhold i kravspesifikasjon

40000

40000

Personalressurser Universitetet i Agder, delta i uttesting,
analysearbeid og bidra til innhold i kravspesifikasjon

40000

40000

Personalressurser Høgskolen i Hedmark, delta i uttesting,
analysearbeid og bidra til innhold i kravspesifikasjon

40000

40000

Personalressurser Høgskolen Stord/Haugesund, delta i uttesting,
analysearbeid og bidra til innhold i kravspesifikasjon

40000

40000

Møte- og reiseaktivitet. Tre fellesmøter: oppstart, status etter
implementering og utarbeidelse av sluttrapport. Minst ett møte
gjennomføres som videokonferanse

60000

60000

140000

140000

Egeninnsats UB Tromsø

16000

16000

Egeninnsats UB Bergen

16000

16000

Egeninnsats Handelshøgskolen BI

16000

16000

Egeninnsats Universitetet i Agder

16000

16000

Egeninnsats Høgskolen i Hedmark

16000

16000

Egeninnsats Høgskolen Stord/Haugesund

16000

16000

886000

886000

Beskrivelse

Personalressurser Universitetsbiblioteket i Oslo. Prosjektledelse.
Veiledning, teknisk support, rapport, analysere og skrive
kravspesifikasjon.

Egeninnsats UBO

Totale utgifter

Inntekter
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Denne periode

Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket

650000

650000

Egeninnsats UB Oslo (bekreftet tilskudd)

140000

140000

Egeninnsats UB Tromsø (bekreftet tilskudd)

16000

16000

Egeninnsats UB Bergen (bekreftet tilskudd)

16000

16000

Egeninnsats Handelshøgskolen BI (bekreftet tilskudd)

16000

16000

Egeninnsats Universitetet i Agder (bekreftet tilskudd)

16000

16000

Egeninnsats Høgskolen i Hedmark (bekreftet tilskudd)

16000

16000

nsats Høgskolen Stord/Haugesund (bekreftet tilskudd)

16000

16000

0

0

886000

886000

Beskrivelse

Egeninnsats UHR, seminar, møter, informasjonsarbeid (bekreftet
tilskudd)

Totale inntekter

Vedleggsoversikt
Beskrivelse
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