
Kære administrative medarbejdere og ledere på Aalborg Universitet. Vi vil med
denne sommerhilsen give en status fra Kopernikus.

Som I muligvis har hørt, har der igennem et stykke tid været usikkerhed
omkring Kopernikus i forhold til udbudsstrategi og programmets tidsplan. Disse
ting er nu afklaret og med programmets mastertidsplan kan AAUs Kopernikus-
projekt begynde at tilrettelægge sine aktiviteter. 

Vi ved, at AAU skifter STADS ud med et nyt studieadministrativt system i
efteråret 2026. Det er længe at vente, også meget længere end vi havde
forventet. Vi skal derfor bruge noget tid til at vurdere, hvilke indsatser det giver
mening at arbejde med nu, og hvilke det ikke giver mening at bruge tid og energi
på i 2021 og 2022.

AAU er en del af det nationale Kopernikus program, som står for
systemanskaffelsen og den nationale løsning. Det er programstyregruppen,
som har vedtaget mastertidsplanen for Kopernikus, hvor AAU er et af de sidste
universiteter, som implementerer den nye løsning.

Mastertidsplanen rummer en række afgørende tidspunkter for os på AAU, som
vi tager med i vurderingen af, hvad vi skal arbejde med i Kopernikus
projektteamet i 2021 og 2022, og hvad vi skal udskyde til senere.

Udbuddet gennemføres i perioden marts 2022 til marts 2023. Det betyder, at vi i
marts 2023 ved, hvilket system der bliver afløseren for STADS.

Fra marts 2023 til maj 2024 bliver den nationale løsning implementeret. Det er
her leverandøren bygger den fælles løsning oven på deres standardløsning.
Denne implementering indebærer en teknisk pilot, som betyder, at
programfællesskabet tester, om kravene til løsningen er opfyldt. Det er først,
når den nationale løsning er godkendt, at den første lokale implementering kan
gennemføres. Københavns Universitet er pilot og bliver de første, som skal
implementere den ny løsning i 2025.
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I oktober 2025 skal AAU have indgået en tillægskontrakt med den valgte
systemleverandør, således at vi kan begynde vores implementering af
Kopernikus.

I oktober 2026 stopper AAU efter mastertidsplanen med at bruge STAD/DANS
og går over til at bruge den nye løsning.

Fra marts 2027 bliver STADS endeligt udfaset.

Vi har i Kopernikusprojektet på AAU gennemført en række analyser, som har
vist, at der er store forskelle i den nuværende opgaveløsning på det
studieadministrative område – både internt i Studieservice og indbyrdes
mellem institutterne. Disse analyser bliver nu brugt til at vurdere, hvad der skal
til, for at vi kan blive klar til at implementere den nye løsning i 2025 og 2026.

Det er vigtigt at sige, at Kopernikus ikke er sat på pause. En af de store opgaver
pt. er at afdække de nuværende studieadministrative processer. Formålet med
procesafdækningen er at skabe et fælles billede af, hvordan vi arbejder med og
samarbejder om studieadministration i dag, og hvordan vi konkret bruger
systemer og data i processerne. Med denne viden vil vi på sigt få et godt afsæt
for at kunne designe nye optimerede processer, der kan give en
sammenhængende studieadministration. Projektteamet har i maj og juni
gennemført en pilot for at få erfaring med de metoder, vi har valgt til afdækning
og dokumentation. Efter sommerferien tager vi fat på at lægge en plan for den
samlede afdækning af de studieadministrative processer. Det handler både om,
hvilke processer der skal afdækkes hvornår, hvem vi skal involvere, og hvordan
den gode involveringsproces skal være. I vil høre nærmere om planerne og det
videre forløb, når vi har nyt at fortælle.

Rigtig god sommer til jer alle.

Kærlig hilsen
Lone Vestergaard, styregruppeformand
Sólgerð Torp, projektleder

 


