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Invitasjon til å foreslå medlemmer til råd for Dikus
kvalitetsprogrammer
Universiteter og høyskoler, Norsk studentorganisasjon, samt partene i
arbeidslivet inviteres til å komme med forslag til representanter til et rådgivende
organ for Dikus kvalitetsprogrammer. Frist for tilbakemelding er 25.9.2020.
Tilbakemelding sendes på e-post til post@diku.no og merkes med saksnummer
20/01065.

Bakgrunn:
Styret i Diku vedtok den 11.6.2020 at det skal opprettes et råd for Dikus
kvalitetsprogrammer. Bakgrunnen er behov for et bredt sammensatt organ som
kan gi Diku råd i den faglige og strategiske styringen av programporteføljen.
Rådet skal også bidra til god dialog med universitets- og høyskolesektoren og
partene i arbeidslivet i den videre utviklingen og implementeringen av
programmene. Videre skal rådet sørge for at prioriteringer og innretninger av
virkemidlene for kvalitetsutvikling i høyere utdanning er basert på faglige
vurderinger og sektorens behov.
Dikus kvalitetsprogrammer inkluderer Sentre for fremragende utdanning (SFU),
Program for studentaktiv læring, Digitalisering for læring i høyere utdanning og
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning. I tillegg omfattes flere nye tiltak
som er lyst ut siden desember 2019, som virkemidler for fleksible
utdanningstilbud, økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, praksis og
studentmobilitet. Porteføljen vil i fremtiden kunne inkludere flere satsinger som
skal styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning.
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Diku er i gang med å videreutvikle flere av våre virkemidler, og de ulike
programmene må ses i sammenheng.

Mandat:
Rådet skal:
•
bidra til å utvikle virkemidlene og prioritere faglig innretning og
sammenheng i porteføljen av programmer for kvalitetsutvikling i høyere
utdanning
•
kunne fremme forslag om endringer i krav, føringer og prioriteringer i
programmer for kvalitetsutvikling i høyere utdanning
•
kunne fremme forslag om å etablere nye programmer og legge ned
eller slå sammen eksisterende programmer
•
bidra til at programmene virker best mulig sammen med andre
virkemidler i Diku, særlig Erasmus+
•
bidra til å sikre at Dikus kvalitetsprogrammer er i tråd med
internasjonal forskning og god praksis
•
sikre at porteføljen er relevant for samfunn og arbeidsliv
Porteføljen inneholder programmer for en universitets- og høyskolesektor som
endrer seg raskt. Medlemmene av dette rådet skal ikke bare forholde seg til det
som gjelder i sektoren akkurat nå, men også kunne gjøre vurderinger som bidrar
til at Dikus kvalitetsprogrammer treffer sektorens skiftende behov. Medlemmene
må derfor ha innsikt og vidsyn, kunne tenke felles beste og tørre å utfordre det
etablerte.
Rådet skal ha øye for de overordnede utdanningspolitiske målsettingene og
Dikus samlede målbilde.1 Rådet skal også ha kjennskap til Dikus virkemidler og
hvordan de kan brukes til å nå utdanningspolitiske målsetninger og løse
samfunnsutfordringer.

Relasjonen mellom Dikus styre og rådet for Dikus kvalitetsprogrammer:
Råd for Dikus kvalitetsprogrammer vil hjelpe Diku til å utvikle virkemidlene og
prioritere tiltak, innretning og sammenheng i programporteføljen. Rådet vil tilføre
Diku faglige vurderinger og innsikt i behovene i UH-sektoren. Rådet kan også
spille en viktig rolle gjennom å gi virksomheten andre impulser, bidra til utvikling
av virksomheten og være bindeledd til samfunnet og ulike interesse- og
brukergrupper.
Rådet skal ha en rådgivende funksjon i Diku, og vil således komplettere Dikus
styre og virksomhet for øvrig. Det vil bli etablert et eget sekretariat for rådet i
Diku.
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Målbildet er gitt blant annet gjennom regjeringens mål for Diku, prioriteringene i Langtidsplanen
for forskning og høyere utdanning, Dikus strategi, samt andre utdanningspolitiske strategier.
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Sammensetning:
Rådet skal ha en sammensetning som reflekterer sektorens virke og
organisering, og skal bestå av medlemmer som i kraft av sin rolle og kompetanse
kan bidra med ulike perspektiv knyttet til kvalitetsarbeid i høyere utdanning:
•
Faglig utdanningsledelse på fakultets- eller institusjonsnivå
•
Utdanningsforskning
•
Undervisningsutvikling (underviser/merittert underviser)
•
Studenter
•
Representanter for arbeidslivet
•
Representant fra et nordisk universitet eller høyskole
Rådet settes sammen i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens
bestemmelser om kjønnsbalanse i offentlige utvalget. Diku vil også tilstrebe god
geografisk spredning og aldersspredning i sammensetting av rådet. Dikus styre
vil oppnevne 8-10 faste representanter til rådet og av disse utnevne en leder og
en nestleder. I tillegg vil Diku oppnevne inntil fire vararepresentanter fra
universitet- og høyskolesektoren og partene i arbeidslivet, og en
vararepresentant for studentene.

Hvem kan melde inn forslag til kandidater?
Universiteter og høyskoler bes om å foreslå inntil seks kandidater innenfor en
eller flere av de tre områdene faglig ledelse, utdanningsforskning og
undervisningsutvikling. En kort biografi om hver enkelt kandidat, samt CV på
maks en A4-side skal legges ved. Forslaget til kandidater bør være forankret i
institusjonens ledelse. I tillegg ønsker vi forslag til nordiske kandidater som kan
være representert i rådet.
Norsk studentorganisasjon bes om å foreslå fire studentrepresentanter, to
kvinner og to menn, med erfaring fra arbeid med utdanningskvalitet ved egen
institusjon og/eller erfaring med utdanningspolitisk arbeid.
Partene i arbeidslivet bes om å foreslå inntil tre kandidater hver med inngående
kunnskap om høyere utdanning, kompetansepolitikk og arbeidslivets behov.

Funksjonstid og møtehyppighet:
Funksjonstiden for rådet for Dikus kvalitetsprogrammer settes til tre år, med
unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år. Rådet møtes to til
fire ganger i året. Det kan også kalles inn til ekstraordinære møter ved behov.
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Godtgjørelse:
Diku betaler reise- og møtegodtgjørelse for medlemmene, jf. satsene i Statens
personalhåndbok. Medlemmene honoreres etter de til enhver tid gjeldende
statlige satsene for deltakelse i råd og utvalg.

Kontaktpersoner:
Spørsmål om prosessen med å etablere rådet kan rettes til:
Jørund Jørgensen
seniorrådgiver
(+47) 959 96 763│ jorund.jorgensen@diku.no
Anja Olsen Moberg
seniorrådgiver
(+47) 959 09 044│ anja.moberg@diku.no
Kjersti Skjervheim
seniorrådgiver
(+47) 913 54 211│ kjersti.skjervheim@diku.no

Med vennlig hilsen
Harald Nybølet
direktør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
Mottakerliste
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