Yhteentoimivuuden määritykset
• Korkeakoulujen tietomalli
• Arkkitehtuuri
– Kartturi - Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas.
– Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen
viitearkkitehtuuri.
• Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen
määrityskirjasto.
• Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan
käytännesäännöt.
– Hanke seuraa ja kommentoi korkeakouluyhteistyönä tehtävän käytännesääntöehdotuksen
etenemistä.
• Opiskelijaksi-ilmoittautuminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen.
– Prosessiin liittyvien tietosisältöjen kokoaminen
ja yhteisen ilmoittautumispalvelusovelluksen
esiselvitys.
• Julkaisujen sisältö- ja käsitemäärittelyt.

Sovelluspalvelut korkeakouluille
• Eden-kehitysympäristö
– Korkeakoulukentän yhteisen, yhteentoimivuutta tukevan kehitysympäristön jatkokehittäminen ja ylläpito.
• Sähköinen tenttimistyökalu
– Korkeakouluille tarjottava Moodle-pohjainen
tenttisovellus ja yhteistyöverkosto.
• Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto.
• Julkaisuportaali
– Kaikille avoin portaali korkeakoulujen vuosittain raportoimien julkaisujen viitetietojen
selailuun.

Korkeakoulujen yhteistyörakenteet
ja niiden tukeminen
• Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen
asiantuntijoiden Synergiaryhmä ja sen alaiset
työryhmät.

• Arkkitehdit-SIG
– Korkeakoulujen arkkitehtuurivastaavien
intressiryhmä.
• Tietovarastofoorumi
– Tietovarastoforumissa korkeakoulujen tietomallin (XDW-malli) käyttäjät sekä korkeakouluista että it-yrityksistä tapaavat vertaistuen
hengessä.
• Koulutukset (mm. tekniset ja tietomallikoulutukset)
• Projektit
– JURE - Korkeakoulujen kansallisen julkaisutietojärjestelmän toteuttaminen.
– Hankeyhteistyön pohjalta perustetut yhteisprojektit
– TIPTOP - Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle.
• Työryhmät
– Julkaisutiedonkeruutyöryhmä
– Tutkimuksen tietomallityöryhmä

Tiedolla johtamisen tuki
• BencHEIT
– BenchHEIT (Benchmarking Higher Education
IT) on IT-johtajien verkostojen hallinnassa oleva
yhteistyöhanke, jossa kartoitetaan kattavasti
korkeakoulujen IT-toimintaa.
• Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma - BISE-koulutus
• CSC:n bibliometriikkapalvelut
– Bibliometrinen laskenta
– Julkaisufoorumille tarjottavat tietotekniset
palvelut
– Esimerkiksi kansallinen auktorisoitu julkaisukanavatietokanta, julkaisukanavia koskevat
bibliometriset tunnusluvut sekä käyttöliittymä paneeleille arviointityön tueksi.
• Tietovarastoinfrastruktuuri
– Ministeriölle tarjottu palvelin- ja ohjelmistoympäristö, jossa korkeakoulut voivat
kehittää ja hyödyntää johtamista tukevan
raportointia.

http://raketti.csc.fi
raketti@csc.fi
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