
Temagrupper

Högskolorna i Digivisios
organisationsmodell 2023



Digivisio har omorganiseras vid årsskiftet 2023
Den tidigare modellen för deltagande som bygger på arbetspaket överges och ersätts av 
tvärvetenskapliga temagrupper. Vid sidan av temagrupperna kommer de operativa 
kontaktpersonerna, juristgruppen, ekonomiansvariga, kontaktpersonerna för dataskydd 
samt kontaktpersonerna för kommunikation att fortsätta sin verksamhet.
Mål:
• Vi strävar efter att förenkla deltagandestrukturen.
• Vi strävar efter att sätta högskolorna i centrum för utvecklingen av Digivisios tjänster.
• Agil utveckling kräver långsiktigt engagemang och förståelse för helheten -> man 

minskar punktdeltagandet och separerar envägsinformation, utför gemensamt arbete, 
kommenterar och validerar.

• Nära samarbete med pilothögskolor, pilotuppföljningsgrupper och 
förändringssamordnare, eftersom de ändå är nära involverade i arbetet.



Modell för högskolornas deltagande i projektet Digivisio 2030 
från och med år 2023
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Temagruppernas roll
Temagruppen för data stöder utvecklingen av 
brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande 
utifrån perspektivet datahantering och 
datautnyttjande. Med data avses de data som 
genereras och används av brickan. 
Temagruppen kommer att ta upp frågor som 
etiska och juridiska principer för användning av 
data, datas inverkan på system och 
verksamhet vid högskolorna samt användning 
av data i planering av undervisning och 
samarbete med arbetslivet.

Temagruppen för vägledning kommer att 
stödja utformningen och genomförandet av 
brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande ur 
ett vägledningsperspektiv, så att den lärande 
kan få maskinstödda personliga 
rekommendationer om det utbildningsutbud 
som är lämpligt för hen. Därtill kan den lärande 
få tillgång till vägledning och rådgivnings-
tjänster som är anpassade till hens situation. 
Målet är att brickan ska bli en naturlig del av 
vägledningsprocesserna vid högskolorna.

Temagruppen för utbildningsutbud fokuserar 
på utveckling och samarbete kring 
utbildningsutbudet som ska erbjudas av 
brickan, med tanke på tekniska och 
pedagogiska aspekter samt aspekter på 
läroplansförvaltning. Temagruppen kommer 
att ta upp frågor som t.ex. teman och 
kategorier av utbildningsutbud som erbjuds 
och den pedagogiska utvecklingen av 
utbildningsutbudet (t.ex. modularisering av 
studierna).

Temagruppen för anmälan, ansökan och 
betalning kommer att fokusera på att 
definiera tillhandahållandet av tjänster för 
anmälan, ansökan och betalning på brickan 
för kontinuerligt och flexibelt lärande. 
Temagruppen kommer att ta upp frågor som  
olika anmälningsprocesser och integrationer 
samt scenarier för betalningsfunktionalitet.
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Uppföljning av 
temagrupperna

Du kan följa temagruppernas arbete på 
projektets Eduuni-wiki: 
https://wiki.eduuni.fi/x/uxJ6F
(kräver inloggning)

En wikisida har skapats för varje 
temagrupp, där information om mötena 
och temagruppernas arbete uppdateras.

https://wiki.eduuni.fi/x/uxJ6F


Mer information:
digivisio@csc.fi


