
	  

	  

	  

	  

	  

Stærstu	  verkefni	  í	  Háskóla	  Íslands	  á	  vormisseri	  2012	  	  
Starfsáætlun	  

_________________ 

Framkvæmd	  Stefnu	  Háskóla	  Íslands	  2011–2016 (sbr. aðgerðaráætlun sem samþykkt var á 
háskólaþingi og í háskólaráði í desember 2011): 

1) Rannsóknir	  og	  nýsköpun	  

Þróunar- og samstarfsverkefni 

Stoðþjónusta við umsóknir í samkeppnissjóði 

Nýdoktorastörf – áhersla á fjölgun 

Miðstöð framhaldsnáms – endurskoðun viðmiða og krafna um gæði doktors- og 
meistaranáms, sameiginlegar prófgráður  

Nýsköpun (bætt stoðþjónusta við stofnun og rekstur sprotafyrirtækja og gerð 
viðskiptaáætlana, aukið ytra samstarf)  

2) Nám	  og	  kennsla	  

Endurskoðun stefnu um inntökukröfur og námsástundun  

Úttektir gæðaráðs á deildum og þverfræðilegum einingum (fimm einingar í mati á 
vormisseri, 10 deildir bætast við veturinn 2012–2013) 

Stefna fræðasviða og deilda um nám og kennslu (sbr. leiðbeiningar). Aukið samstarf 
fræðasviða og deilda 

Endurskoðun kennslukönnunar í grunnnámi, stutt miðmisseriskönnun og ný 
könnun fyrir framhaldsnám. Eftirfylgni gerð sýnilegri 

Samræming vinnuframlags og námseiningamats  

Samþætting rannsókna og kennslu á öllum námsstigum 

Innleiðing viðhorfskannana meðal núverandi og fyrrverandi nemenda 

Samþætting fjarnáms og staðnáms 

Fjarkennsla í samstarfi við erlenda háskóla 

Bætt tölfræði og upplýsingar um nemendur 

3) Mannauður	  

Ráðningaferli  

Vinnustaða-/starfsánægjukönnun meðal starfsmanna 

Jafnréttismál 

Tengd störf (joint appointments) 
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4) Ábyrgð	  gagnvart	  samfélagi	  og	  umheimi	  

Stefna um sjálfbærni (í umsagnarferli á fræðasviðum) 

Samþætting siðfræði og faglegs náms  

Hollvinastarf 

Rannsóknir á grunnstoðum íslensks samfélags  

Aðsókn innflytjenda í Háskóla Íslands 

Þróunar- og samstarfsverkefni  

Háskóladagur 17. febrúar. Tímarit Háskóla Íslands 

Skipulag	  og	  stjórnkerfi	  	  	  

Stjórnkerfi styrkt (verklagsreglur, gæðahandbók, stoðþjónusta efld, verka- og 
ábyrgðarskipting miðlægt og á fræðasviðum endurskoðuð, skipurit samræmd, o.fl.)  

Endurskoðun á starfi og skipulagi Rannsóknaþjónustu  

Endurskoðun á starfi og skipulagi Alþjóðaskrifstofu  

Endurskoðun á skipulagi upplýsingatæknimála 

Eftirfylgni sameiningar Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands 

Fjármál	  	  

Aldarafmælissjóður 2012 og 2013 

Samkennsla 

Undirbúningur fyrir fjárlagagerð 2013  

Kjaramál 

Styrktarsjóðir 

Nýliðun starfsfólks 

Samningur við mennta- og menningarmálaráðuneyti vegna rannsóknasetra Háskóla Íslands 

Byggingarverkefni	  og	  nýframkvæmdir	  

Hús Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur, nýbygging Heilbrigðisvísindasviðs á LSH-svæðinu, 
Hús íslenskra fræða, þarfagreining fyrir Menntavísindasvið, Háskólabíó, stækkun 
Háskólatorgs, friðlandið í Vatnsmýrinni. 

Helstu viðhaldsverkefni: Oddi, Íþróttahús, Askja, Stakkahlíð og Laugarvatn 

Aldarafmælisár	  –	  lærdómur	  og	  eftirfylgni  

Hollvinastarf, Háskóli unga fólksins, Háskólalest, o.fl.  

Upplýsingamiðlun	   

Ytri og innri vefur, fundir (háskólaráð, fundir rektors og fræðasviðsforseta, fundir 
fræðasviðsforseta á sviðum og í deildum, deildarfundir, fundir rektors í deildum og 
starfseiningum á vormisseri 2012, opnir fundir rektors), fundargerðir, fréttabréf, o.fl.  

Samstarf	  opinberra	  háskóla	   

Unnið að innleiðingu sameiginlegs upplýsingakerfis, samningur um aðgang nemenda þvert á 
skóla tekur gildi, hvata- og þróunarstyrkir auglýstir öðru sinni.  


