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Dikus kvalitetsprogrammer

Bakgrunn og oppdrag



Diku Intern

Jobber du med 

utdanning, jobber vi 

for deg!



Bedre utdanning for en 

bærekraftig fremtid

• Åpen

• Kunnskapsdrevet

• Nytenkende



Kvalitet og

konkurranse



Diku Intern

Kvalitetsmeldingen

Utfordringer: 

• Forholdet mellom forskning, utdanning og 

praksisfeltet

• Utdanningenes kobling mot arbeidslivet

• Studentaktive læringsformer

• Vurderingsformer som fremmer læring

• Internasjonalisering (gjennomgående 

strategisk dimensjon)

• Digitalisering (gjennomgående strategisk 

dimensjon
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Utviklingen av en arena

• Oppdrag fra KD i juni 2017 som oppfølging av 

Meld. St 16

• Ekstern faggruppe med representasjon fra UH-

institusjoner (inkl. nordisk), studenter og NHO 

for å utvikle forslag til innretning. 

• Skisse levert 1.mars 2018

• Anbefalte første utlysning innen «studentaktiv 

læring og vurderingsformer»

• Midler til Diku i tildelingsbrev 2019: første 

utlysning Program for studentaktiv læring
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Langtidsplanen for høyere 

utdanning og forskning 2019-2028

• Overordnede mål:

• Styrket konkurransekraft, møte store samfunnsutfordringer, 

fagmiljøer av fremragende kvalitet

• Prioriteringer:

• Hav, klima og miljø, offentlige tjenester, muliggjørende teknologi og 

samfunnssikkerhet

• Opptrappingsplan for midler til kvalitet i utdanning

• 250 millioner fra 2019-2022

• Gjenstår 67 millioner



Dikus

kvalitetsprogrammer
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Dikus kvalitetsprogrammer

• Svarer på ambisjonene i Kvalitetsmeldingen

• Ordningene skal mobilisere til kunnskapsbasert utvikling og 

innovasjon av utdanningene og stimulere til systematisk 

utviklingsarbeid

• Ulike sider ved kvalitet: studentaktiv læring og 

vurderingsformer, digitalisering, arbeidsrelevans, kvalitet i 

praksisfeltet, kobling forskning-utdanning m.m.

• Viktig med spredning av god utdanningspraksis gjennom 

erfaringsutveksling, dokumentasjon og deling av resultater

• Stadig under utvikling, men mål om forutsigbarhet for sektoren
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Utlysninger 2019–2020 

Dikus kvalitetsprogrammer 2019-2020

Antall 

søknader Sum omsøkt beløp

Antall 

tildelt Sum tildelt Tildelt %

Neste 

utlysning

Digital sikkerhet i helse- og sosialfag 1 5 000 000,00             1 5 000 000,00        100 % -

Digitalisering for læring i høyere 

utdanning 113 88 200 000,00          39 23 175 000,00     35 % Vår 2021

Pilotordning for kommunal praksis i helse- 

og sosialfag 23 184 497 201,00        12 97 004 758,00     52 % 2022

Program for fleksible utdanningstilbud 60 177 334 828,00        38 100 431 500,00   63 % 2021

Program for kvalitetsutvikling av praksis i 

lærerutdanningene 22 100 351 166,00        4 19 738 091,00     18 % 2022

Program for studentaktiv læring 157 695 665 446,00        26 122 369 680,00   17 % Vår 2021

SFU - Sentre for fremragende utdanning 21 691 753 322,00        4 137 650 000,00   19 % Høst 2021

Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere 

utdanning 39 180 981 311,00        10 45 124 443,00     26 % Vår 2021

Økt digital kompetanse i havutdanningene 12 36 456 789,00          5 13 500 000,00     42 % -

Totalsum 448 2 160 240 063,00     139 563 993 472,00   31 %

Utdanningskvalitetsprisen 2 2 000 000,00        
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Andre arenaer for innspill

• Etatsstyringsdialogen med Kunnskapsdepartementet

• Diskusjoner i Dikus styre

• Samarbeid og dialog med andre etater: NOKUT, Unit, 

Kompetanse Norge, Forskningsrådet

• Dialog med sentrale aktører: UHR, NSO 

• Innspillsrunder før og evalueringer etter utlysninger

• Forankring hos sentrale målgrupper



Råd for Dikus

kvalitetsprogrammer
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Mandat

Rådet for Dikus kvalitetsprogrammer skal:

• hjelpe Diku til å utvikle virkemidlene og prioritere tiltak, innretning og sammenheng i 

programporteføljen.

• tilføre Diku faglige vurderinger og innsikt i behovene i UH-sektoren på en måte som 

ikke kan dekkes på tilstrekkelig vis gjennom Dikus administrasjon og virksomhetsstyre.

• 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 administrasjon.
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Hvordan vil Diku bruke rådet?

• Møter to til fire ganger i året

• Kommunikasjon og informasjonsdeling i Teams mellom møtene

• Rådet diskuterer saker på et overordnet nivå, og gir strategiske 

råd for videre arbeid. 

• Behov i sektoren

• Hovedlinjer for virkemidler

• Utvikling av policy

• Sakene spilles opp fra Diku, men kan også komme fra rådet

selv.
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Møteplan 2021

Møte nr Tidsrom Tentativ saksliste

0 10. februar Oppstartsmøte

• Introduksjon

• Konstituering

1 Uke 15 • Nye behov i sektoren som kan løses 

gjennom konkurranseutsatte midler -

innspill til statsbudsjettet 2023 

• Ny utlysning av midler til Sentre for 

fremragende utdanning høsten 2021

2 Oktober


