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Sentre for fremragende utdanning 

Utlysning 2019 

Diku lyser ut midler til etablering av nye Sentre for fremragende utdanning 

(SFU) i 2019. Universiteter og høyskoler kan søke om mellom fire og åtte 

millioner kroner per år over fem år til nye sentre. SFU-status tildeles for fem år, 

med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.  

Søknadsfristen er 29. april 2019 kl. 12.00. 

1. Om SFU-ordningen 

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal ordning for 

å stimulere fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning. Ordningen ble 

opprettet i 2010 og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Det finnes per i 

dag åtte sentre. Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen. 

SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å 

videreutvikle sine studier. Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig 

innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til 

læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Etablerte sentre 

har et særlig ansvar for å bidra til spredning av kunnskap og praksis som fører 

til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor vertsinstitusjonene.  

SFU-ordningen skal stimulere til fremragende FoU-basert utdanning1. 

Ordningen skal videreutvikle og premiere arbeidet som finner sted i 

samhandlingen mellom studenter, fagansatte, støttetjenester, arbeidslivet, fag- 

og yrkesorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Den skal videre styrke 

kunnskapsgrunnlaget for utdanningskvalitet til beste for det enkelte miljø og for 

høyere utdanning generelt. Ordningen skal støtte utviklingen av nye former for 

studentinvolvering og -partnerskap.  

  

                                                      
1 Med FoU-basert utdanning menes «… utdanning basert på det fremste innen forskning, faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap» (universitets- og høyskoleloven § 1-3).   
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2. Mål og forventede resultater 

Det overordnede målet med SFU-ordningen er å stimulere til utvikling av 

fremragende kvalitet i høyere utdanning.  

SFU-ordningen skal: 

• stimulere universiteter og høyskoler til å etablere og utvikle fagmiljøer 

som tilbyr fremragende utdanning  

• bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og 

læring, som understøtter kvalitetsheving og innovasjon som kan føre til 

vesentlig endring i høyere utdanning 

• bidra til å utvikle og spre kunnskap og fremragende utdanningspraksis i 

sektoren 

• bidra til sterkere samspill mellom utdanning og relevante samfunns- og 

yrkesfelt 

Et SFU må derfor: 

• tilby fremragende FoU-basert utdanning 

• utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning på, 

inkludert utforsking og utnyttelse av digitale muligheter 

• inspirere til studentinvolvering og studenters eierskap til læring 

• bidra til å utvikle og spre kunnskap og praksis knyttet til utforming av 

undervisning og læringsmiljø som fremmer læring 

• se eget arbeid i sammenheng med internasjonal utvikling i høyere 

utdanning og innenfor eget fagfelt 

3. Organisering og varighet av et SFU 

Vertsinstitusjonen 

Et SFU er knyttet til en utdanningsinstitusjon («Vertsinstitusjonen»), som står 

ansvarlig for virksomheten. Vertsinstitusjonen skal stå som søker av bevilgning 

og status som SFU. Vertsinstitusjonen er prosjektansvarlig i kontrakten som 

inngås om senteret. Det innebærer det praktiske, faglige og økonomiske 

ansvaret for etablering, effektiv drift, oppfølging og integrering av senteret i 

institusjonens samlede virksomhet. 

Konsortier 

Vertsinstitusjoner kan samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner eller 

andre typer organisasjoner, for eksempel enheter for læringsstøtte, 

forskningsinstitutter eller foretak/organisasjoner for praksisopplæring. 

Internasjonale samarbeidspartnere kan inngå i senteret.  

Et SFU-konsortium består av en vertsinstitusjon og én eller flere 

samarbeidspartnere som samarbeider om organisering og drift av senteret. 

Konsortiumspartnere er formelt forpliktede partnere med ansvar for senterets 

resultater. Andre, assosierte partnere som bidrar til enkelte oppgaver eller 
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aktiviteter kan også inkluderes. Assosierte partnere inngår ikke som en del av 

konsortiet. 

Ledelse og organisering 

Senteret skal ha en veldefinert faglig ledelse med relevant kompetanse og 

erfaring, samt en hensiktsmessig organisering og styringsform med tydelig 

fordeling av ansvar. Senteret skal være organisert slik at fremdrift og resultater 

blir fulgt opp og evaluert på en effektiv måte.  

Senteret skal være en integrert del av vertsinstitusjonen og eventuelle 

partnere. Nøkkelpersoner i senteret må være ansatt ved vertsinstitusjonen eller 

partnerne i konsortiet. 

Studentmedvirkning og samskaping med studenter på alle nivåer er vesentlig.  

Varighet og finansiering 

SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år 

etter en midtveisevaluering etter tre til fire år. Midler til sentrene utbetales årlig 

etter godkjent årsrapport og regnskap.2 

Det er forventet at vertsinstitusjonen og partnere i konsortiet (hvis relevant) skal 

bidra med betydelig og spesifisert egenfinansiering til senteret. 

Egenfinansiering kan være arbeidsinnsats og/eller kontantbidrag, for eksempel 

gjennom midler til stipendiater, gjestestillinger, infrastruktur, støtte til reise, og 

så videre. 

4. Vurderingskriterier 

Et miljø som tildeles SFU, må utmerke seg når det gjelder: 

I. dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning 

II. en innovativ og gjennomførbar senterplan, inkludert en tydelig plan for 

spredning av kunnskap og praksis 

I. Dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning 

Utdanningskvalitet er kontekstuell og mangefasettert. Viktige forutsetninger for 

innovativt kvalitetsarbeid inkluderer vurderinger av den globale kunnskaps-

basen, læringsmiljø, programdesign, internasjonalisering, digitalisering, 

utdanningsfaglig kompetanse, studentinvolvering og læringsutbytte, herunder 

samspill med arbeids- og samfunnsliv. Alle kvalitetsområdene må ses i et 

utviklingsperspektiv og i sammenheng med hverandre. 

Søknader om SFU-status må kommentere og reflektere kritisk rundt: 

  

                                                      
2 Med forbehold om vedtak i Stortinget. 
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Innsatsfaktorer 

• Hva er institusjonen/konsortiets særskilte faglige, utdanningsfaglige og 

ledelsesmessige kompetanse, og hvordan er denne relevant for 

senterets foreslåtte virkeområde? 

• Hvordan er institusjonsledelsen, fagmiljøet og studentene aktivt 

engasjert i senterets utdanningsoppdrag, og hvordan støtter de opp om 

det? 

• Hvordan sikrer ledelsen at ressurser er tilgjengelige, utnyttes på en 

god måte og følges opp? 

• Hvordan inngår det foreslåtte senteret i institusjonen(e)s helhetlige 

satsing på utdanningskvalitet? 

Prosessfaktorer 

• Hvordan gjennomsyrer FoU utviklingen av undervisning og 

studentenes læring? 

• Hvordan brukes undervisnings- og læringsmetoder for å fremme 

studentenes læring? 

• Hvordan blir studentenes læring vurdert og fulgt opp? 

• Hvordan fremmes studentinvolvering og studentenes eierskap til 

læring? Hva er metodene for tilbakemeldinger fra studentene og 

oppfølging av studentenes læring? 

Resultatfaktorer 

• Hvordan er studentprestasjoner sett i sammenheng med ønsket 

læringsutbytte? 

• Hvordan er utdanningen (innhold og oppbygning) relevant for videre 

utdanning, arbeidsmarked og samfunnets behov? 

Et sentralt aspekt er utdanningsmiljøets dokumenterte styrke sammenlignet 

med andre miljøer innen samme fagområde, på både nasjonalt og 

internasjonalt nivå.  

Tilbakemeldinger fra viktige interessenter (studenter, alumni, representanter fra 

arbeidslivet, fag- og yrkesorganisasjoner, internasjonale nettverk, osv.) som 

bekrefter utdanningens kvalitet, skal inkluderes i søknaden. For 

profesjonsutdanninger skal både FoU-baseringen og relasjonen til praksisfeltet 

underbygge søknadene. 

II. Senterplanen 

Senterplanen presenterer senterets visjon, strategi og planer. Her gjør søker 

rede for hvilken endring senteret gjennom sitt arbeid skal bidra til og hvordan 

dette skal oppnås. Her skisseres også planer for spredning av kunnskap og 

praksis til egen institusjon/egne institusjoner og andre utdanningsmiljøer. 

Senterplanen skal inneholde en beskrivelse av senterets organisering, både 

internt og i relasjon til vertsinstitusjonen. Ressurstilgang, styringsstruktur og 

relasjon til den øvrige forskningen og utdanningen tilknyttet senteret bør 
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beskrives. Det er viktig at senteres budsjett samsvarer med senterplanen og 

reflekterer senterets ambisjoner og aktiviteter. 

Søknader om SFU-status må kommentere og reflektere kritisk rundt følgende 

tre områder: 

Sentrets bidrag til nyskaping i utdanningen 

Beskriv det foreslåtte senterets strategier og planer for å utvikle fremragende 

utdanning og nyskaping i utdanningen: 

• Hvorfor er senteret viktig for høyere utdanning (kunnskapsbasen, 

arbeidsmarkedet, samfunnets behov, osv. tatt i betraktning)? 

• Hvilke foreslåtte nyskapninger og endringer av eksisterende praksiser 

forventes? 

• Hvordan utforsker og utnytter senteret digitale muligheter? 

• På hvilke måter er studenter aktive i arbeidet med utvikling og 

nyskaping? 

• Hvordan markerer senterplanen seg i forhold til internasjonal utvikling i 

høyere utdanning? 

• Hva er de viktigste stegene for å realisere ambisjonene? Viktige 

milepæler må spesifiseres. 

• Hvilke resultater og effekter vil senterbevilgningen utløse som ikke kan 

oppnås uten støtte? 

Rammeverk for evaluering  

Beskriv et rammeverk for evaluering av senterets arbeid og påvirkningen 

senterets arbeid vil ha, fra et student-, ansatt-, institusjons- og bredere 

interessentperspektiv. 

• Hvordan vil senteret jobbe for å bidra til og stimulere institusjonell 

utvikling over tid? 

• Hvordan vil senteret måle resultatene og merverdien av 

senterbevilgningen? 

• Hvordan vil kunnskap og resultater oppnådd i senteret være integrert i 

institusjonen(e)s videre virksomhet etter at støtten opphører? 

Spredning av kunnskap og praksis 

Sentrene har et særlig ansvar for å spre arbeidet med utvikling og nyskaping 

slik at det kommer bredt til nytte i høyere utdanning, med virkning både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. 

Senterplanen skal derfor inneholde en klar plan for spredning som er knyttet til 

den endringen i kunnskap og praksis senteret ønsker å skape. Planen bør 

inneholde beskrivelse og refleksjoner om følgende: 

• Hvilke planer har senteret for deling av kunnskap og praksis som 

senteret utvikler?  
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• Hvilken rolle skal senteret ha i kvalitets- og utviklingsarbeidet ved 

verts- og partnerinstitusjonene som helhet, på tvers av fagområder? 

• Hvilken rolle kan senteret ha på nasjonalt nivå i kvalitets- og 

utviklingsarbeidet innenfor og utenfor eget fagområde? 

• Hvordan kan senteret, inkludert samarbeidspartnere, bidra til spredning 

og formidling av kvalitets- og utviklingsarbeid også utover det 

nasjonale? 

Senterplanen må vise til hvilke tiltak for spredning og formidling som er tenkt på 

ulike nivåer overfor ulike målgrupper, og hvordan relevante utdanningsmiljøer 

og interessenter best kan involveres. Det er også viktig å vise hvordan 

institusjonsledelsen vil engasjere seg i dette arbeidet. 

5. Søknadsprosess 

Hvem kan søke om SFU?  

Vertsinstitusjoner kan være universiteter, vitenskapelige høyskoler og 

høyskoler. En vertsinstitusjon kan sende inntil fem søknader. Vertsinstitusjoner 

som sender inn mer enn én søknad, skal ikke rangere søknadene. 

Utlysningen i 2019 er åpen for alle fagområder. 

Hvordan søke om SFU? 

Søknaden må skrives på engelsk og leveres gjennom Dikus søknadsplattform 

Espresso innen søknadsfristens utløp. Søknaden må være komplett ved 

levering. 

En søknad om SFU-status skal bestå av: 

 

1) Utfylt søknadsskjema i Espresso 

 

2) Sentersøknad med innhold som beskrevet under punkt 4, 

Vurderingskriterier (I. Dokumentasjon av kvalitet i eksisterende utdanning 

og II. Senterplan), totalt 12 sider.  

 

3) Vedlegg: 

a) Liste med referanser. 

b) Budsjett for senteret for femårsperioden 2020-2024, inkludert forklaring 

av kostnader, i henhold til retningslinjer for budsjett.  

c) Kortfattede uttalelser fra øverste ledelse ved vertsinstitusjonen og 

eventuelle konsortiumspartnerne. Uttalelsen(e) skal gjøre rede for 

senterets institusjonelle forankring og betydning, samt bekreftelse på 

institusjonens forpliktelser om egenfinansiering hvis senteret får 

tildeling. 

d) CV-er for senterlederen og to til fem nøkkelpersoner i senterteamet. 

Hver enkelt CV skal ikke overstige to sider. 

 

https://espresso.siu.no/espresso/login
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Sentersøknad og vedlegg skal lastes opp som én PDF-fil i Espresso. 

Vurdering av søknadene 

Søknadene vil bli vurdert etter kriteriene nevnt ovenfor. Vurderingene gis på en 

skala fra 1 (lavest) til 7 (høyest), og det gis skriftlige tilbakemeldinger. 

Vurderingsprosessen har to faser:  
 

1. Vurdering av alle mottatte søknader og valg av de beste kandidatene, 
som går videre til neste fase.  

2. Besøk ved de utvalgte institusjonene. Besøkene vil gi ytterligere innsikt 
gjennom intervjuer med medlemmer av det foreslåtte senterteamet og 
viktige interessenter slik som studenter, ansatte, toppledelse og andre 
partnere. Vi kan be om supplerende informasjon i forkant av besøket.  

 

En ekspertkomité med studentrepresentasjon vil gjennomføre vurderingen og 

utarbeide innstilling for tildeling. Diku oppnevner medlemmene av 

ekspertkomiteen. Dikus styre, eller det organ styret bemyndiger, tar den 

endelige beslutningen om tildeling av SFU.  

SFU-status tildeles på bakgrunn av kvalitet. Dersom flere søknader vurderes å 

ha like høy kvalitet, kan faglig variasjon i SFU-porteføljen bli prioritert. 

6. Kontrakt og rapporteringskrav 

Ved tilsagn om senterstatus må vertsinstitusjonen inngå en kontrakt med Diku. 

Kontrakten angir vilkårene for bruken av midlene og partenes rettigheter og 

forpliktelser. Kontrakten må signeres av en person som har fullmakt til å 

representere og forplikte vertsinstitusjonen juridisk overfor Diku. 

Hvis senteret er et konsortium må vertsinstitusjonen påse at 

konsortiumspartnerne inngår en konsortiumsavtale, som skal signeres før 

kontraktsinngåelse med Diku. Avtalen skal regulere organiseringen og driften 

av konsortiet, inkludert partenes respektive rettigheter og plikter. 

Inntil bindende kontrakt er inngått, forbeholder Diku seg retten til å omgjøre 

beslutninger om tilsagn om midler. 

7. Kontaktinformasjon 

Spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til: 

Linda Rutledal 

seniorrådgiver 

+47 975 30 154 │ linda.rutledal@diku.no 

 

Lene Baldersheim 

rådgiver 

+ 47 472 31 747 │ lene.baldersheim@diku.no 

mailto:lene.baldersheim@diku.no

