Nyheter

Alla arkiv ska bli digitala
Nu ska det bli ordning och reda.
Nästa år införs ett nytt dokumentoch ärendehanteringssystem som
blir helt digitalt och webbaserat.
En orsak är en ny lag som skärper
rutinerna för statliga myndigheters arkiv.
D e t n u va r a n d e diarieföringssystemet Diabas går i graven den 1 februari
2011. Det ersätts av W3D3, ett av de
ledande ärende- och dokumenthanteringssystemen som flera universitet
och högskolor redan idag använder.
– Problemet är att vi inte har någon
överblick, det finns många olika
diariesystem av varierande kvalitet
ute på fakulteter och institutioner.
Arkiven svämmar över av kopior och
dubbletter som sparats för säkerhets
skull. Dessutom är pappersarkiv
svåra att hitta i och ibland försvinner
dokument, säger universitetsarkivarie
Christer Johansson, som tillsammans
med andra arkivarier har gjort en
total kartläggning av hur GU hanterar
allmänna handlingar.
Hans slutsats är att vi lägger ner
onödigt mycket tid på att ringa runt
och leta efter handlingar som finns på

olika ställen.
– I längden är det
ohållbart och ett hot
mot rättssäkerheten.
Det nya projektet
går under namnet
GUDOK, vilket står
Christer
för ett universitetsgeJohansson
mensamt ärende- och
dokumenthanteringssystem.
I första vändan berörs gemensamma förvaltningens och fakulteternas registratorer, vilket är omkring
10–20 personer. Sedan sjösätts det nya
systemet successivt under 2011 och
2012, vilket innebär att ett par hundra
anställda kommer att bli handläggare i W3D3 efter utbildning. Först
ut är psykologiska institutionen och
Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
I fortsättningen kommer alla
inkommande handlingar att skannas och registreras. Därefter läggs
ett ärende upp för respektive diarienummer, ett meddelande skickas till
ansvarig handläggare, som kan få upp
alla handlingar i digital form.
– Vi slipper i princip att kopiera
upp och skicka runt en massa handlingar, vilket gör att vi sparar papper.

En annan fördel är att det nya systemet blir mer flexibelt och att vi får en
överblick som vi saknar idag, säger
Christer Johansson.
Dessutom kommer e-rekrytering
att genomföras i vår, ansökningar om
tjänster kan skickas in till GU via ett
webbformulär.
Även om W3D3 inte är helt färdigutvecklat för GU:s förhållanden är
tanken att det på sikt ska integreras
med andra administrativa system
som exempelvis Medarbetarportalen,
Agresso, Palasso och Ladok. I projektet ingår även att införa e-arkiv för
långtidsbevarande av dokument.
– Den stora vinsten är att vi får
bättre koll på våra ärenden, vi minskar dubbelarbete och pappersförbrukning. Vi kan också börja mäta hur
lång tid vissa processer tar och se var
det finns luckor.
Det finns ett nationellt samarbete
om enhetlig diarieföring på svenska
universitet och högskolor.
– Det blir en del förändringar som
vi får vara beredda på, men det är så
här vi kommer att jobba i framtiden.
Det finns ett stort värde i att standardisera rutiner så att vi gör likadant

på hela universitetet, säger Christer
Johansson.
En annan fråga som diskuteras är att
samla alla som arbetar med diarieföring till en central enhet. Det rör sig om
ett tiotal personer. Hittills har dock inga
beslut fattats.
Allan Eriksson

GUDOK
Införande av ett universitetsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (inkl. diarieföring). I projektet ingår även att
införa ett e-arkiv för långtidsbevarande av dokument.
Det är regeringen som ställer
ökade krav på myndigheternas
arkiv, bland annat när det gäller
24-timmarsmyndigheten.
GUDOK-projektet presenteras
den 20 januari 2011, kl. 13.00–
15.00 i sal 10, Vasaparken.
Läs mer: www.gudok.gu.se.

Satsning på klassisk humaniora
Allt fler sammanhållna program
startar på Humanistiska fakulteten. Till hösten drar två nya
utbildningar i gång: en unik grundutbildning i klassisk humaniora
och ett kommunikatörsprogram på
avancerad nivå.
N ä s ta h ö s t t e r m i n börjar trettio studenter på programmet liberal arts, även
inrättat som huvudområde vid GU.
– Programmet är enkelt uttryckt en
spetsutbildning i analytiskt tänkande,
säger Christina Thomsen Thörnqvist,
koordinator för programmet och
docent i latin.
Under de tre åren ägnar sig studenterna åt en rad centrala filosofiska
frågor belysta från olika ämnen, bland
annat filosofi, idéhistoria och litteraturvetenskap. De läser källtexterna
i original och får löpande träning i
latin, grekiska och arabiska. Även
matematik, astronomi och biologi
vävs in. Gamla ämnesgränser lämnas
därhän och studenterna tar ut sin kandidatexamen i just liberal arts.
USA har en stark tradition av
program i klassisk humaniora. Men i
Europa är utbildningar i liberal arts
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ovanliga och i Norden blir GU:s program helt unikt. Undervisningen sker
till stor del i seminarieform, där lärare
från olika ämnen undervisar tillsammans.
– Efter utbildningen kan studenterna arbeta med vad som helt som
kräver stor intellektuell kapacitet i
form av självständigt tänkande och
kritisk analys. Vi räknar också med att
många av dem vill fortsätta inom akademin. För att möta båda gruppernas
behov ägnas femte terminen åt praktik eller studier vid utländskt lärosäte.
H ö st e n 2 0 11 s ta r ta r också den nya
masterutbildningen kommunikatörsprogrammet. Institutionen för filosofi,
lingvistik och vetenskapsteori har
samlat sina ämneskompetenser och
ger ett tvåårigt program på avancerad
nivå med trettio studieplatser. Även
JMG finns med i samarbetet.
– Vi fick höra från yrkesverksamma
kommunikatörer att det behövs ett
program på avancerad nivå med
inriktning mot myndigheter och
offentlig förvaltning. Så vi bjöd in
kommunikatörer från myndigheter
i regionen för att få deras värdefulla

synpunkter på vad de förväntar sig
av en utbildning i kommunikation
på avancerad nivå, säger Ulla Veres,
lektor i lingvistik och viceprefekt för
utbildning på grund- och avancerad
nivå vid institutionen.
K u lt u r o c h ko m m u n i k at i o n , kommunikation och värderingar och kommunikation av vetenskaplig kunskap
är några av de kurser som står på
schemat för programmet. Det riktar
sig både till kommunikatörer och till
studenter med en kandidatexamen.

Sista terminen gör studenterna praktik. Samtidigt skriver de en masteruppsats med anknytning till praktikplatsen.
Göta studentkår ser positivt på
Humanistiska fakultetens satsningar
på fler sammanhållna program:
– Det ger högre status åt utbildningen och man behöver inte ställa
fristående kurser mot program, säger
Mikael Modin, vice ordförande för
humanistsektionen.
Magnus Pettersson

