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Bakgrund
• Sedan hösten 2010 har inte mindre än tre olika förstudier genomförts 

och kommit till samma slutsats: LiU behöver en ny 
utbildningsdatabas.

• Nuvarande system samt de rutiner för hur fastställd kurs- eller 
utbildningsplan paketeras och synliggörs som ett utbildningserbjudande 
från LiU har i utredningarna visats sig vara ineffektiva, icke 
kvalitetssäkrade och inte tillräckligt robusta ur 
informationssäkerhetssynpunkt, vare sig ur tekniskt perspektiv, ur 
versionshanterings-, tillgänglighets- eller organisatoriskt perspektiv. 

• Som myndighet måste vi dessutom uppfylla de krav som ställs på 
tillgänglighet för våra webbaserade system. Den nya tekniska lösningen 
ska svara upp mot de krav som tydliggjorts i dessa utredningar.
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Syftet med BILDA
• Utbildningsdatabasen, Bilda, är det system inom vilket universitetets samlade 

utbildningsutbud (vilket innefattar kurs- program- och utbildningsplaner) 
fastställs samt är primärkällan för all information om LiU:s utbildningar. 

• Kärnfunktionaliteten kan översiktligt beskrivas som kurs- och programhantering 
samt dataexport till centrala system.

• Systemet är ett verktyg och används av institutionerna, fakulteterna samt 
Universitetsförvaltningen. 

• Bilda utgör planeringsgrunden för all undervisning och därmed återfinns mycket 
information som efterfrågas av flera andra system och aktörer vilka kan ses 
som användare av BILDA. Ex vis Utbildningswebben, Schema- och 
lokalbokning, LiUs interaktiva lärandemiljö (Lisam), Valwebb, Move On med 
flera. Bilda integrerar mot dessa angränsade system. 

• Studenterna är indirekta användare då de ska kunna ta del av Bilda via 
utbildningswebben/studentwebben. 
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Bilda på webben fristående kurser

Driftssättingsplan för Bilda

Bilda projektfas                               sprint 17-20

* Dubbelarbete för ändringar fram 
tils att Bilda på webben är klart för 
fristående kurser.
** Dubbelarbete för ändringar tills att 
Bilda på webben för hela 
studiehandboken är klar.
*** Bör utvärderas om 16 april är 
mer lämplig tid för att undvika fel på 
Antagning.se under pågående 
ansökningstid.

Nov
2014

Dec
2014

Jan
2015

Feb
2015

Mars
2015

????
2015

Förvaltningsfas SAK

KDB kurser S15+HT15+VT16
Bilda kurser ändringar S15+HT15 och VT16 =>

KDB program HT15+VT16+ 
prelver HT16 för TekFak

KDB ändringar kurser S15+HT15*

Bilda program ändringar HT15+VT16 och HT16 =>

KDB ändringar program HT15+VT16+prelver HT16 
för TekFak**

Migr 

Migr 

Administration och 
inmatning av 
samtliga kurser och 
program för samtliga 
faktulteter

BPW hela studiehandboken

Webbpublicering
Kurser export KDB->Polopoly* Kurser export Bilda->SiteCore

Program export KDB->Polopoly** Prog Bilda->Site

Bilda på webben uppstart

NyA export KDB: Alla kurser och program Bilda: Alla kurser och program***

IT: Bilda utv.team IT: LiU-IT



Vad som händer nu fram till i januari-februari

Några förberedelser för att sjösätta BILDA så det är användbart.

• Acceptanstester av redan gjord utveckling i BILDA

• Framtagande av PDF:er för kursplan och utbildningsplan på 
resp fakultet.

• Manuell inläggning av de utbildningsplaner vi har i word-format.

• Migrering av data från KDB.

• Kontroll av migrerad data från KDB i BILDA. Blev det som vi 
ville?

• Utbildningsinsatser för adm inst samt samordnare fak.
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Vad som kommer att hända i vår 2015

• Mer utbildningsinsatser för adm inst, sam fak, PUL, UL  samt 
andra berörda.

• Programmering av programmens kurser till programplaner.

• Projektet BILDA på Webb – startar i mars.

• Projektet går över i förvaltning –fortsatt utveckling kommer att 
ske av kvarvarande kravspecificering, dock i en lugnare takt.

• Organisering av arbetet kring och i BILDA på UV, fakultet samt 
institution. Synkronisering mellan fakulteterna i så stor mån det 
går.

• Vi har på KfU startat en detaljerad genomlysning av arbetet 
kring och i BILDA som kommer att utmynna i ett förslag under 
våren som GUN? får besluta om. 
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Vad kan man få ut för information av 
BILDA?

Institutioner, fakulteter samt universitetsförvaltningen kan 
genomlysa utbildningsutbudet på alla ledder. Ex vis:

• Underlag för att kolla förkunskapskraven på ett antal kurser så 
ex vis progressionen i programmet finns med där. 

• Underlag för att titta över mål i kurserna förhållande till 
programmets mål – det görs i en CDIO/IUAE-matris som byggts 
i BILDA – används som ett kvalitets- och utvärderingsunderlag.

• Vilka kurser om går på en institution under en specifik 
tidsperiod.

• Mm, mm, mm.
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Hinner vi kika 
lite?
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www.liu.se
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