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SIU har mottatt til høring UHRs innstilling til etablering av Sentre for fremragende utdanning
(SFU), med frist for tilbakemelding 21. desember 2009, og har i den sammenheng følgende
kommentarer.

Forslaget om opprettelse av slike sentre har sin bakgrunn i Stjernø-utvalgets utredning (NOU
nr. 3 (2008)), og har som formål å legge til rette for utvikling og nytenkning innen
utdanningsfeltet. Nærmere bestemt skal sentrene ha som hovedområder undervisningskvalitet,
innovasjonskvalitet og spredningskvalitet. Samtidig er tiltaket et signal om at utdanning er
sidestilt med forskning ved norske universiteter og høgskoler.

Det foreslås ulike modeller for slike sentre, men alle har det til felles at utgangspunktet for
evt. opprettelse er relevante fagmiljøer, og at de vil  være  lokalisert ved eksisterende
institusjoner. Sentrene vil med andre ord være en del av norsk UH-sektor, og det antas at de i
størst mulig utstrekning forventes å skulle forholde seg til de føringer og prioriteringer som
gjelder for norsk sektor i generell forstand.

Vi finner det både interessant og viktig at UHRs arbeidsgruppe har sett på organisering av, og
innretning på lignende sentre i andre land, nærmere bestemt England, Sverige og Finland. Det
er sannsynlig at det med dette er hentet viktige erfaringer som kan bidra til etablering av
sentre, som vil kunne bidra til å oppfylle de fastsatte målsetningene i en norsk kontekst.

Kvalitetsreformen (St. meld. 27 (2000-2001)) presenterer visjoner og legger føringer for
norsk høgre utdanning i mange år framover. Internasjonalisering av høgre utdanning står fram
som et viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke kvaliteten i norsk høgre utdanning. Dette er
videreført og til dels konkretisert og eksplisert i Internasjonaliseringsmeldingen (St. meld. nr.
14 (2008-2009)), og har til dels stor betydning for virksomheten ved institusjonene, både når
det gjelder forskning og utdanning.

Vi mener derfor det er på sin plass å bemerke at UHRs innstilling ikke berører
internasjonaliseringsfeltet. Dette til forskjell fra Sentre for fremragende forskning og Sentre
for forskningsdrevet innovasjon, i den grad det er relevant å trekke en parallell: Her er et
internasjonalt perspektiv og tilsnitt lagt inn som en forutsetning, bl.a. basert på en forestilling
om at styrket kvalitet i forskningen best oppnås i samvirke mellom norske og utenlandske
forskningsmiljøer.
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Sett i lys av den betydning internasjonalisering tillegges høgre utdanning i generell forstand,
mener vi at det også for slike sentre vil  være  relevant å omtale
internasjonaliseringsperspektivet, uavhengig av sentrenes organisasjonsmodell og profil.
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Senter for internasj lisering av høgre utdanning
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