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Om Diku

• Direktorat for internasjonalisering og 

kvalitetsutvikling i  høyere utdanning

• Diku skal bidra til utvikling av kvaliteten i norsk 

høyere utdanning og høyere yrkesfaglig 

utdanning, og til styrket internasjonalt samarbeid 

og utveksling i hele utdanningsløpet

• Rundt 130 ansatte i Bergen, Tromsø og Brussel

• Tilskuddordninger for kvalitetsutvikling og 

nyskaping utdanningssektoren 

• Kompetansesenter og samarbeidspartner



Organisasjon



Dikuprogrammer





Ordningens mål

Overordnet mål: Stimulere til utvikling av fremragende

kvalitet i utdanning

• Etablere og utvikle fagmiljø som tilbyr fremragende utdanning

• Bidra til kunnskapsgrunnlaget for undervisning og læring

• Bidra til å utvikle og spre kunnskap om fremragende

utdanningspraksis i sektoren

• Bidra til sterkere samspill mellom utdanning og relevante

samfunns- og yrkesfelt



En SFU må:

• Tilby fremragende FoU-basert utdanning

• Utvikle innovative måter å arbeide med FoU-

basert utdanning på, inkludert digitale

muligheter

• Inspirere til studentinvolvering og studenters

eierskap til læring

• Bidra til spredning av kunnskap og praksis

• Se eget arbeid i sammenheng med 

internasjonal utvikling i høyere utdanning og 

innenfor eget fagfelt



Sentre for fremragende utdanning

Senter Vertsinstitusjon Disiplin Oppstartsår

ProTed UiO/ UiT Lærerutdanning 2011

bioCEED UiB Biologi 2013

CEMPE NMH Musikk utdanning 2013

MatRIC UiA Matematikk 2013

CCSE UiO Databeregninger innen 

naturvitenskaplige utdanninger

2016

Excited NTNU/Nord IT utdanning 2016

Engage NTNU/Nord Entrepreneurskap 2016

CEFIMA iNN Film 2016

COAST USN/ NTNU/ HVL/ UiT Maritime utdanning 2020

SHE UiO Helsefag 2020

CELL UiO Juss 2020

iEarth UiB/UiO/ UiT/ UNIS Geofag 2020



Oppfølging

• Årsrapportering

• Deltakelse i senterets styre

• Nettverkssamlinger

• Midtveisevaluering

• Institusjonsbesøk



Rammeverk for evaluering og 

impact

• Hvordan vil senteret måle resultater og merverdi av sitt arbeid?

• Er det sammenheng mellom aktivitet og mål?

• Hvordan vil senterets arbeid påvirke og stimulere til utvikling i 

eget fagmiljø, på institusjonsnivå, nasjonalt og internasjonalt?

• Hvordan vil senterets arbeid bli integrert i institusjonens arbeid 

etter endt senterperiode?



Spredning av kunnskap og praksis

Sentre som tildeles SFU status har et 

særlig ansvar for å spredning av kunnskap 

og praksis.

• Utvikle en strategi for 

spredningsarbeidet:

Hva, hvordan, til hvem og når?

• Hvilken rolle skal senteret ha på 

institusjonen, nasjonalt og 

internasjonalt?
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