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Kunnskapsdepartementet ba i brev av 18.09.2009 om en høringsuttalelse på forslag til etablering av en nasjonal 
ordning for Senter for fremragende utdanning (SFU). Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av 
Universitets- og høgskolerådet etter oppdrag fra departementet.  
 
Universitetet i Stavanger vil gi følgende kommentarer til forslaget: 
 
Intensjonen og utgangspunktet for å etablere en ordning for sentre for fremragende undervisning oppleves som 
svært positivt. Det er essensielt at det legges til rette for økt oppmerksomhet om undervisning for å styrke 
utdanningsvirksomhetens status i høyere utdanning og forskning. 
 
Universitetet i Stavanger mener at SFU-ordningen må kunne favne bredt og omfatte sentre med ulik tematikk, for 
eksempel både sentre for pedagogisk utviklingsarbeid i høyere utdanning og fagspesifikke sentre. 
Felleskjennetegn for slike sentre må være høy utdannings- og undervisningskvalitet. 
 
Universitetet støtter derfor arbeidsgruppas forslag om at sentra for fremragende undervisning innenfor 
profesjonsutdanningene, som for eksempel lærerutdanningene, bør ivaretas innenfor ordningen med SFU, og med 
de samme krav om høy kvalitet i utdanningene for å bli tildelt status som senter for fremragende utdanning. 
Universitetet i Stavanger ønsker at de særegne behovene knyttet til tverrfaglighet og spesifikk yrkeskompetanse 
som profesjonsutdanningene har, må ivaretas i den ordningen som etableres. 
 
Ordningen med sentra for fremragende utdanning bør også stimulere til utvikling av moderne undervisnings- og 
læringsformer. Eksempler her kan være teknologibaserte løsninger som læringslaboratorier og nettbasert 
undervisning. 
 
Universitetet i Stavanger vil understreke arbeidsgruppa sin vurdering av forholdet mellom praksisfeltet innenfor 
undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid, og vil samtidig foreslå at forskningsdelen i ordningen tydeliggjøres 
og styrkes ytterligere. Universitetet mener at det vil være avgjørende viktig for videreføringen av intensjonen i 
ordningen at det utvikles og dokumenteres fremragende kunnskap og kompetanse på undervisning i høyere 
utdanning. For å få til dette, og for å legge til rette for nødvendig refleksjon over egen virksomhet, må SFU-ene 
som etableres også inneholde en betydelig forsknings- og utviklingskomponent. 
 
Sentrene skal vise evne og vilje til spredning av kunnskaper og erfaringer. Eksempel på dette kan være hvilke 
faktorer som bidrar til fremragende tilrettelegging av utdanning og undervisning på måter som gjør at andre 
miljøer også kan bli bedre. Ved å tilnærme seg undervisning med samme reflekterende og kritiske blikk som vi 
gjør med forskning tror vi det kan bidra til å fremme undervisningskvaliteten. 
 
Når det gjelder organisering vektlegges det i høringsuttalelsen at etablering av senteret skal bygges opp til miljøer 
som kan hevde seg internasjonalt både faglig og pedagogisk. Vi mener at sentrene bør organiseres på måter som 
er hensiktsmessige i med hensyn til intensjonen med ordningen. En hensiktsmessig organisering kan for 
eksempel være å bygge miljø for fremragende utdanning gjennom etablerte grupper som har sitt daglige arbeid 
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med å utvikle god undervisningskvalitet. Gjennom en slik organisering kan en unngå at sentrene blir for 
selvstendige og løsrevne fra den eller de institusjonene de tilhører. 
 
Ett av forslagene i rapporten fra arbeidsgruppa er at sentra for fremragende utdanning skal knytte til seg en 
ekstern faglig rådgivningsgruppe bestående av norske og utenlandske fageksperter med kompetanse innen 
sentrenes virksomhetsområde. Den faglige rådgivningsgruppen bør ha utstrakt kontakt med sentrene og 
sentrenes ledelse og rapportere til senterets styre. Universitetet i Stavanger støtter dette forslaget. 
 
Arbeidsgruppa anbefaler at sentrene for fremragende utdanning skal ha romslig finansiering. Videre anbefaler 
gruppa at tildelingene skal dekke den delen av sentrenes virksomhet som betraktes som utvikling, innovasjon og 
spredningsarbeid, og ordningens sentrale funksjoner. Universitetet i Stavanger støtter forslaget om fullfinansiering 
og ser det som viktig dersom for å få ordningen til å fungere i samsvar med intensjonene. 
 
UiS støtter også arbeidsgruppas forslag om at sentrene som etableres benevnes Sentre for fremragende 
utdanning. 
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