Utlysning av midler til tre sentre for fremragende utdanning
NOKUT utlyser midler til opprettelse av tre (3) sentre for fremragende utdanning. Årets utlysning
er åpen for alle fagmiljøer.


Søknadsfrist 12. mai 2013.

Bakgrunn og mål for ordningen
Kunnskapsdepartementet opprettet Sentre for fremragende utdanning (SFU) som en nasjonal
prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning på bachelor- og master gradsnivå.
Ordningen er et viktig virkemiddel for å stimulere kvalitet i utdanningsvirksomheten ved norske
universiteter og høgskoler. Ordningen forvaltes av NOKUT. Status som Senter for fremragende
utdanning skal tildeles innovative miljøer som kan dokumentere fremragende kvalitet i
eksisterende utdanning. Det er utviklet egne krav og retningslinjer for utvelgelsen av sentrene. For
å kunne tildeles SFU-status må søkerne blant annet kunne




tilby fremragende FoU-basert utdanning
utvikle innovative måter for å arbeide med FoU-basert utdanning
bidra til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø
som fremmer læring.

Aktuelle søkere
Årets utlysning er åpen for alle fagmiljøer. Gitt tilfredsstillende kvalitet, er det ønskelig med faglig
bredde blant sentrene, og at ett av sentrene knyttes til helse- og sosialfaglige utdanninger (som en
oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) - Utdanning for velferd. Samspill i praksis)1.

Totalbudsjett og varighet
SFU-status innebærer at de utvalgte fagmiljøer får 3 millioner kroner årlig som en toppfinansiering
til utdanningsformål. Tildeling av status som SFU gis for fem år med mulighet for forlengelse til 10
år etter en midtveisevaluering.

Søknaden sendes elektronisk via NOKUTs nettsider
Søknad sendes via NOKUTs elektroniske søknadssenter. Det skal legges ved en prosjektbeskrivelse
på maksimalt 10 sider. Søknaden må skrives med utgangspunkt i de fastsatte krav og
retningslinjer.
Krav og retningslinjer (pdf) | NOKUTs søknadssenter (åpnes i et nytt vindu)
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-13-20112012.html?id=672836
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Vurderingsprosessen
Søknadene vurderes av en internasjonalt sammensatt ekspertgruppe. Vurderingen vil skje i to
faser. En fagovergripende komité plukker ut de beste fagmiljøene som går videre i prosessen, som
innbefatter institusjonsbesøk. I forbindelse med institusjonsbesøkene og vurdering av finalistene,
suppleres den fagovergripende ekspertkomitéen med fagspesifikk kompetanse.
Institusjonsbesøkene gjennomføres i høsten 2013.
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