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Digitaliseringsprojektet
När vi äskade medel var tanken att vi kunde arbeta på sommaren då studenterna var
lediga, planen var att ha fyra studenter som arbetade heltid med projektet över
sommaren. Sedan dröjde det länge innan beslutet om att vi fått medel kom och planen
att arbeta på sommaren blev tvungen att överges.
Vi har startat upp under hösten och har arbetat med en del olika projekt, bl.a. så har vi
spelat in föreläsningar och nu arbetar vi med ett stort projekt, vi håller på att utveckla
en interaktiv webbresurs för statistik och sannolikhetslära som vi tror kommer att ge
extremt stort utslag på de utbildningar där den används.
De två största problemen som vi har stött på hittills är dels att det har varit svårt att nå
ut till lärare på samtliga fakultet om att möjligheten att få hjälp från oss finns. Där
skulle vi behöva hjälp från kårerna att hitta lärare som är intresserade av att få hjälp att
utveckla digitala resurser och verktyg i sina kurser.
Det andra problemet är tillgång till bra utrustning, det finns bra utrustning på
universitetet men det är inte helt enkelt att få tag på den. Där skulle vi också behöva
hjälp om det finns någon som kan förmedla en kontakt till rätt person.
Eftersom vi kom igång senare än vi initialt hade planerat (pga. dröjsmål med
finansiering) behöver vi förlänga projektet, således yrkar vi att tinget beslutar:
att återstående medel i projektet vid 31 december 2013 fortsatt disponeras av
projektet fram till 30 juni 2014
att tinget fattar beslut om användning av eventuella återstående medel i
projektet vid 30 juni 2014
I tjänsten,

Julius Kvissberg
Ordförande i ledningsgruppen,
Digitaliseringsprojektet

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17, Vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

1 (1)

