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Etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU) - Horing

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KDs) brev av 18.09.09 om Lycke-utvalgets  Utredning om
etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU).  Høgskolen i Telemark (HiT) har følgende
merknader til utvalgets utredning:

Oppgaver
HiT støtter utvalgets forslag om at SFUene bør ha en tredelt oppgave, dvs, utdanning og undervisning,
utvikling og innovasjon, og spredning av god praksis. Det vises ellers til utvalgets redegjørelse, og til
HiTs syn på tildelingskriteriene i avsnittet nedenfor.

Tildelingskriterier
HiT støtter utvalgets forslag om at SFUene skal tildeles på grunnlag av dokumentert utdannings-,
innovasjons- og spredningskvalitet. Med dokumentert kvalitet menes i denne sammenheng at
søkerinstitusjonen må kunne vise til relevant følgeforskning. HiT vil understreke at utviklings- og
innovasjonsaspektet må ha klar forrang foran premieringsaspektet i tildelingssammenheng, og det må
legges avgjørende vekt på formidlings- og overføringsverdien av den aktuelle virksomheten. Det vises
ellers til utvalgets redegjørelse for kriteriene for vurdering av hhv utdannings-, innovasjons- og
spredningskvalitet.

HiT støtter også Lycke-utvalgets syn på at det ikke bør etableres en egen SFU-ordning for
profesjonsutdanningene. HiT begrunner dette først og fremst med at disse utdanningene gjennom
universitets- og høyskoleloven  underlegges  de samme kvalitative krav som øvrige utdanninger på
tilsvarende nivå. De generelle kriteriene som skal oppfylles for å bli tilkjent en SFU, bør derfor
utformes på en slik måte at alle utdanninger, også kortere profesjonsutdanninger, har mulighet for å
formulere og dokumentere sin kvalitet og sin innovative styrke innenfor disse kriteriene. For
profesjonsutdanningene vil det i denne sammenheng være viktig å kunne  dokumentere praksisnærhet
og kvalitet i samarbeidet med praksisfeltet.

HiT legger til grunn at dette ikke vil være til hinder for å iverksette et pilotprosjekt for lærerutdanning i
2010. I St.meld. nr. 11 (2008-2009)  Læreren — rollen og utdanningen  uttales det at departementet vil
etablere ett til to sentre for fremragende undervisning i lærerutdanningene. HiT vil peke på at det i
forbindeIse med etableringen av den nye grunnskolelærerutdanningen bør vurderes om ikke
pilotprosjektet bør omfatte flere SFUer for slik å bidra til å kvalitetssikre flere sider ved den nye
utdanningen i en startfase.

Forvaltning
I motsetning til Lycke-utvalget mener HiT at NOKUT bør ha ansvaret for forvaltningen av SFUene.
Bakgrunnen er at NOKUT har et nasjonalt ansvar for å kontrollere kvaliteten ved institusjoner som
tilbyr høyere utdanning. I forbindelse med den siste endringen i universitets- og høyskoleloven, som
trådte i kraft 01.08.09, ble NOKUTs ansvar for også å bidra til å stimulere til økt kvalitet gjennom
bistand til institusjonene eksplisitt tatt inn i lovteksten. Videre vises det til at NOKUT allerede
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forvalter Utdanningskvalitetsprisen. Prisen har som formål å stimulere institusjoner innenfor høyere
utdanning til å arbeide systematisk med videreutvikling av kvaliteten på utdanningen og motivere
fagmiljøer til arbeid med utdanningskvaliteten. Avslutningsvis pekes det på at ordninger i bl,a. Finland
og Sverige som svarer til den foreslåtte SFU-ordningen, administreres av organ tilsvarende NOKUT.

Finansiering, tildelingsperiode og antall sentre
HiT støtter utvalgets syn på at SFUene må ha romslig finansiering, og er av den oppfatning at SFUene
må fullfinansieres. Det vises i denne sammenheng til at erfaringen fra de land det refereres til i Lycke-
utvalgets utredningen viser at slik finansiering er av avgjørende betydning for utviklingen av sentrene.

HiT støtter i prinsippet forslaget om en tildelingsperiode på fem år med mulighet for forlengelse. HiT
vil likevel understreke at en slik eventuell forlengelse må tildeles på bakgrunn av dokumentert
nytteeffekt og spredning av god praksis.

Når det gjelder antall SFUer, har ikke HiT et syn på eksakt antall sentre, men vil understreke at det bør
være et tilstrekkelig antall til å dekke fiest mulig sentrale fagområder.
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