
Høgskolen i Molde

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119

0032 Oslo

Rektor

Vedr. høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Høgskolen i Molde viser til departementets høringsbrev datert 18.9.09.

KD
27 NOV, 2009

,
Deres ref:
Vår ref: 2009/458-008
Saksbehandler: Sissel Anne Waagbø
Tlf: 71214130
Faks:
E-post post@hiMolde.no
Molde: 26.11.2009

Høgskolen i Molde støtter etableringen av og målene satt for ordningen med senter for
fremragende utdanning. Vi mener dette vil bidra til prioritering av utdanningskvalitet og til
større grad av likestilling mellom utdanning og forskning i sektoren. Forslagene i
utredningen til hovedområder for sentrenes virksomhet virker godt gjennomtenkt og
begrunnet. Det er viktig å satse på kvalitet i høyere utdanning, og etablering av sentrene
vil kunne bidra til utvikling og kunnskapsspredning i sektoren. Høgskolen i Molde er
opptatt av at etableringen av slike sentre må komme hele sektoren til gode, og ikke bare
deler av profesjonsutdanningene. Vi er derfor særlig opptatt av at det legges vekt på
kunnskapsspredning og erfaringsutveksling til andre miljøer, både gjennom opplæring
og informasjon og gjennom prosjektmedvirkning. Som utdanningsinstitusjon trenger vi
tilførsel av ny kunnskap om hvordan studentene lærer og hvordan vi best legger til rette
for utvikling av et godt læringsmiljø.

Høgskolen i Molde er enig i utvalgets forslag til iverksetting og oppfølging (kapittel 5).
Høgskolen i Molde mener NOKUT bør forvalte ordningen med SFU. Selv om NOKUT
frem til nå i hovedsak har vært et kontrollorgan, ønsker NOKUT selv å ha en
veilederrolle. NOKUT har som oppgave å føre tilsyn med utdanningskvaliteten, og
stimulere til kvalitetsutvikling i utdanningstilbudene ved institusjonene. NOKUT vil
gjennom dette arbeidet ha god kjennskap til utdanningskvalitetene hos de institusjonene
som vil søke om en SFU, som vil være nyttig både i behandlingen av søknader om
tildeling av SFU og i arbeidet med å organisere den overordnede evalueringen av
ordningen.

Høgskolen i Molde mener sentrene må organiseres i nært samspill med eksisterende
enhet, men ikke nødvendigvis identisk. De sentrene som etableres må selv få finne fram
til den organiseringen som er mest hensiktsmessig. Vi er enige i arbeidsgruppas
vurderinger på side 34/35.

Tilstrekkelig finansiering vil  være en  av de viktigste faktorene for å lykkes med å etablere
SFU.
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Høgskolen stiller seg undrende til at departementet vil øremerke et pilotprosjekt til
lærerutdanningen i 2010, særlig sett i lys av utredningens kapittel 6 som nettopp advarer
mot å etablere egne sentre innen profesjonsutdanningene. Høgskolen er enig i de
betraktninger arbeidsgruppa gjør, og særlig at det er uheldig fordi det kan oppfattes som
en dårligere variant av SFU og at dette vil svekke både SFU-ordningen generelt og gi et
mindreverdig stempel på et slikt senter.
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