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Høringsuttalelse fra Høgskolen i Gjøvik - Senter for fremragende utdanning 
 

Høgskolen støtter etableringen av tiltaket Senter for fremragende utdanning etter de hovedtrekk ved 

ordningen som høringsnotatet fra UHR beskriver: 

 

 Tiltaket vil bidra til å heve status for høyskolers virksomhet for å styrke kvaliteten i 

utdanningene og læringsmiljøet. 

 Begrepet utdanning anvendes framfor det ”smalere” begrepet undervisning.Vi deler 

arbeidsgruppens oppfatning at egne sentre for profesjonsutdanningene ikke er ønskelig, 

da det kan være vanskelig å skille profesjonsutdanningene fra andre studieveier på en 

entydig måte, samt at det kan gi uheldige signaler for ordningen for øvrig. 

 Det forutsettes at senteret fullfinansieres av KD 

 Sentrenes profil bør innebære en tredelte oppgave (utdanningskvalitet, innovasjon av 

undervisning og utdanning, spredning av resultater), slik det beskrives. 

 Sentrene bør kunne organiseres i forhold til profil på prosjektet, slik utredningen 

beskriver.  

 Sentrenes størrelse, vurdert til 6-12 årsverk virker fornuftig. 

 Tildeling bør skje både ut fra den status søker kan dokumentere, og ut fra det potensial og 

nytteverdi som ligger i prosjektet.  

 Vi savner et kriterium for tildeling. I Stjernøutvalgets innstilling trekkes ”Samarbeid med 

arbeids- og næringsliv” fram som et kriterium. Dette bør videreføres i SFU, for å unngå at 

disse blir institusjonsinterne prosjekter. Det å utvikle utdanningenes relevans og 

læringsmiljø i dialog med regionalt offentlig og/eller privat næringsliv bør vektlegges. 

 Søknad om SFU bør kunne utformes på norsk. Norden er et tilstrekkelig område for å 

ivareta det internasjonale aspektet i vurderingskomiteene 

 SFU bør være tidsbegrenset, og 5 år med mulighet for 3 års forlengelse, slik det foreslås, 

støttes. 

 Søknadsprosessen bør være åpen fra søknad til tildeling, slik at enhver kan orientere seg 

om alle faser i etableringen av sentrene. 

 Det bør være et antall sentre som KD kan fullfinansiere.  

 Sentrene bør gi en midtveisevaluering med utgangspunkt i egen prosjektplan. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunn Rognstad Nils Rui 

Studie- og forskningsdirektør Seniorkonsulent 
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