Studica
Et effektivt studiesystem,
der skaber sammenhæng
på tværs af skolen og har
eleven i centrum

Gør det komplekse
simpelt og frigør tid
Studica er et helt nyt system, der giver en helhedsoplevelse i administrationen
af ungdomsuddannelser, og er et nemt arbejdsredskab til at drive jeres skole.
Studica forsimpler din hverdag og giver dig
mere tid til dine opgaver:

Kære deltagere...

• Systemet hjælper dig med at bevare 		
overblikket, så du altid ved, hvad du skal
være opmærksom på.
• Du bliver assisteret og adviseret undervejs,
så du nemt kan tage beslutninger på et 		
oplyst grundlag.
• Flere roller inddrages i de daglige administrative arbejdsopgaver for at sikre et effektivt samarbejde omkring arbejdsopgaverne.
Fra indtastning til personlig assistent
Løsningen arbejder for dig og i samarbejde med
dig, og sikrer en løbende procesunderstøttelse
i arbejdsopgaverne, så du ikke glemmer noget
undervejs. Har en elev eksempelvis fået merit
for et fag, bliver eleven automatisk frameldt det
aktuelle hold. Desuden opfanger og identificerer
systemet fejl og mangler, så du ikke skal bekymre
dig om tastefejl og ukorrekt data.
Hvor end du er i systemet, vil du have et klart overblik, og du kan tydeligt se hvilke indvirkninger
dine handling medfører.
Fordeling af ansvar
For at kunne drive en effektiv skole inddrager
Studica flere roller end blot administrationen.
Ledere, lærere, vejledere, elever, virksomheder
og censorer får også adgang til systemet, så
ansvaret bliver fordelt direkte til de relevante

beslutningstagere og arbejdsgange bliver mere
effektive. Det er også nemt og sikkert at kommunikere med andre gennem systemet – både
internt mellem roller eller eksternt f.eks. med
nye ansøgere via digital post.
Eleven i centrum
I Studica er det nemt at udforme og tilpasse individuelle uddannelsesforløb til eleverne. Du har et
fuldt overblik over, hvordan uddannelsesforløbet
kan tilrettelægges, så eleven får det bedste forløb
med udgangspunkt i sin baggrund og ønsker. Du
bliver desuden adviseret, hvis du skal tage stilling til en elevs forløb f.eks. ved manglende skoleforløb eller fag.
Arbejder du med uddannelsesforløb på enkelte
elever eller grupper af elever, har du altid et godt
overblik, hvor du tydeligt kan se, hvilken effekt
dine handlinger medfører. Elever kan altid se
deres uddannelsesforløb og få vist relevant information om skoleforløb, fagindhold og mål.
Trivsel og sikkerhed
I Studica har elevens trivsel høj prioritet. Elever
kan derfor løbende foretage selvevalueringer, og
vejledere kan følge elevernes udvikling og trivsel.
Du kan også udforme handlingsplaner sammen
med elever, som eleverne også selv kan følge
med i. Den kontinuerlige fokus på elevernes trivsel muliggør en nærværende og tidlig dialog mellem elev og skole. Dokumenter og oplysninger
om trivsel opbevares naturligvis sikkert og kan
kun tilgås af udvalgte personer.

Studica sikrer dig en
nemmere hverdag:
• Ved at assistere dig i dit daglige 		
arbejde, så du slipper for tids-		
krævende og manuelt arbejde.
• Ved at detektere fejl og tage dem
i opløbet – du får et intelligent 		
system, der arbejder for dig.
• Ved at være et fleksibelt system,
der imødekommer fremtidige 		
kulturelle tendenser og politiske
ændringer.

Studica tilbyder:
• Ét studiesystem, der dækker 		
samtlige ungdomsuddannelser.
• Rollestyring, således at 		
administratorer, lærere, 		
elever, ledere, vejledere osv. 		
kan tilgå systemet.

Systemet er målrettet til:
• Gymnasiale uddannelse
STX HF HHX HTX
• Erhvervsuddannelser
EUD EUX
• Kurser
AMU

• Mulighed for at skræddersy 		
systemer til skolens behov		
gennem tilkobling af andre 		
systemer og moduler.
• Hurtige og nem udtræk af data.
• Et system, der altid har seneste 		
data og informationer fra f.eks. 		
undervisningsministeriet.

• Ved at have eleven i centrum, så
du nemt kan tilrettelægge individuelle uddannelses forløb, der 		
dannes på baggrund af elevernes
ønsker og muligheder.
• Ved at fokusere på medansvar, 		
således at arbejdsopgaver 		
administreres af de korrekte roller,
f.eks. at elever selv vælger 		
valgfag og lærere giver merit.
• Ved at sikre brugervenlige over-		
blik, der samler den information,
der er relevant for dig – hvad 		
end du ønsker at se på tværs af 		
hele skolen, se på enkelte elever,
planlægge uddannelses forløb 		
eller planlægge eksamen
og prøver.

Vores mål er at skabe fremtidens mest effektive
studiesystem. Det kan vi ikke gøre uden et tæt
samarbejde med jer skoler - hvilket vores løsning
i dag også er et resultat af!
Vi værner omkring brugerdrevet design under vores
udviklingsproces. Det gør vi for at sikre, at løsningen
understøtter den mest optimale og effektive måde
for brugerne at arbejde på.”

Bliv en del af samarbejdet!
Grundstenen i Studica er brugerdrevet
design, som sikrer, at jeres arbejdsgange
understøttes på de mest optimale måder.
Som skole kan I derfor være med til at præge
og fremtidssikre Studica ved at indgå i et samarbejde med os.
Kontakt os og hør mere om Studica
Thomas Borregaard Dalhoff
Product Manager
M:TMD@kmd.dk T: 41712229
Josefine Stokholm Jørgensen
Business Line Manager
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