Skipting tækjakaupafjár árið 2005
I. Sérhæft tækjakaupafé
II. Verkefnabundið tækjakaupafé (vísindanefnd)

Samtals:

12.862.000
4.100.000

16.962.000

Listi yfir styrkþega:
Nafn
Starf
Félagsvísindadeild: (450.000)
Ólafur Þ. Harðarson
deildarforseti
Hugvísindadeild: (1.323.600)
Orri Vésteinsson
lektor
Þór Whitehead
prófessor
Lyfjafræðideild: (1.000.000)
Þorsteinn Loftsson
prófessor
Læknadeild: (2.000.000)
Jórunn Erla Eyfjörð
dósent
Helgi Valdimarsson
prófessor
Tilraunastöð HÍ að Keldum: (500.000)
Sigurður Ingvarsson
forst.m
Raunvísindadeild: (4.550.000)
Sigurður Steinþórsson
prófessor
Sigurjón Arason
dósent
Ari Ólafsson
dósent
Kesara An. Jónsson
prófessor
Sigríður Jónsdóttir
fræðimaður
Tannlæknadeild: (800.000)
Jón Viðar Arnórsson
lektor
Verkfræðideild: (1.839.000)
Sigurður M. Garðarsson dósent
Magnús Þór Jónsson
prófessor
Háskólasetrið í Hveragerði: (400.000)
Tryggvi Þórðarson
framkv.sj.

Tæki
Upptökutæki og myndvinnsluforrit

450.000

Trimble Differential Positioning System (DGPS).
Fjölnota tæki til notkunar á söfnum.

1.300.000
23.600

NMR-fjölkjarnatæki.

1.000.000

Tækjasamstæða til rannsókna á erfðaefni.
ELISPOT-greiningarbúnaður.

1.000.000
1.000.000

ELISA- tækjasamstæða.
Agatmortél.
Straummælir.
Hitamyndavél.
Smásjár og víðsjár.
NMR-fjölkjarnatæki.
Röntgenframköllunarvél.
Tilraunatæki fyrir straumfræði.
Stilling sveiflunema.
Víðsjá.

Samtals:

Nafn
Starf
Lyfjafræðideild: (850.000)
Elín S. Ólafsdóttir
dósent
Kristín Ingólfsdóttir
prófessor
Raunvísindadeild: (2.350.000)
Ágúst Kvaran
prófessor
Einar Árnason
prófessor
Hafliði P. Gíslason
prófessor
Magnús Tumi Guðmundsson prófessor
Snorri Þór Sigurðsson
prófessor
Þorvaldur Þórðarson
fræðimaður
Læknadeild – sjúkraþjálfun: (600.000)
Árni Árnason
lektor
Verkfræðideild: (300.000)
Magnús Þór Jónsson
prófessor

Samtals:

Úthlutað

500.000
200.000
750.000
1.000.000
1.600.000
1.000.000
800.000
1.172.000
667.000
400.000

12.862.600

Tæki

Úthlutað

HPLC súla.
Víðsjá.

300.000
550.000

Lofttæmidæla fyrir gassýnafæði.
Fjölsíunarbúnaður með sæfanlegum síunarbúnaði.
Útfjólublár HeCd leysir.
PC-tölvur og búnaður.
Tæki til vetnunar undir þrýstingi.
Feltvogir.

500.000
400.000
800.000
200.000
350.000
100.000

MuscleLab.

600.000

Micro-PCI2 búnaður.

300.000

4.100.000

Reglur HÍ - 76. gr. Tækjakaupasjóður Háskóla Íslands
Tilgangur Tækjakaupasjóðs Háskóla Íslands er að efla rannsóknir og kennslu við háskólann. Rektor
skipar þriggja manna stjórn Tækjakaupasjóðs samkvæmt tilnefningu vísindanefndar,
kennslumálanefndar og fjármálanefndar.
Sjóðurinn skiptist í þrjá hluta: Sérhæfðan tækjakaupasjóð, verkefnabundinn tækjakaupasjóð og
tækjakaupasjóð rektors. Fjárveiting til sjóðsins er ákveðin árlega af háskólaráði. Skipting fjárveitingar
sjóðsins milli einstakra hluta hans skal ákveðin í lok hvers almanaksárs. Stjórn sjóðsins tekur þá
ákvörðun í samráði við rektor.
Stjórn sjóðsins úthlutar sérhæfðu tækjakaupafé á grundvelli umsókna og forgangsröðun deilda.
Vísindanefnd úthlutar verkefnabundnu tækjakaupafé í tengslum við úthlutun úr Rannsóknasjóði
Háskóla Íslands. Rektor úthlutar ráðstöfunarfé sínu til sérstakra verkefna.
Tæki sem keypt eru fyrir styrk úr Tækjakaupasjóði eru eign Háskóla Íslands.
Framkvæmdastjóri rannsóknasviðs skal gefa háskólaráði skýrslu um úthlutun tækjakaupafjár einu sinni
á ári.
Samþykkt á fundi háskólaráðs 25.3.2004

Vinnureglur stjórnar
1. Stjórn Tækjakaupasjóðs og framkvæmdastjóri rannsóknasviðs gera tillögu til rektors um skiptingu
tækjakaupafjár milli einstakra hluta í lok hvers almanaksárs.
2. Kennarar og sérfræðingar Háskóla Íslands og stofnana hans, sem að jafnaði hafa verið ráðnir á
grundvelli hæfnisdóms, geta sótt um stuðning sjóðsins.
3. Tækjakaupasjóður styrkir kaup á sérhæfðum tækjum til kennslu og rannsókna. Sjóðurinn styrkir ekki
kaup á tækjum sem teljast til almenns reksturs eða skrifstofubúnaðar, svo sem venjulegar borð-, og
fartölvur. Við mat á umsóknum er einkum horft til; aðstöðu umsækjanda, rannsóknaverkefna sem
umsækjandi vinnur að, hvort tækið nýtist öðrum á viðkomandi sviði og til þess hvort um mótframlag er
að ræða.
4. a) Sérhæfður tækjakaupasjóður – Umsóknarferli og úthlutun: Sækja skal um til viðkomandi
deildar/stofnunar og er umsóknarfrestur til 15. mars ár hvert. Deild/stofnun forgangsraðar umsóknum
og skilar þeim til rannsóknasviðs fyrir 15. apríl. Stjórn Tækjakaupasjóðs úthlutar styrkjum á grundvelli
3. greinar vinnureglna þessara.
b) Verkefnabundinn tækjakaupasjóður – Umsóknarferli og úthlutun: Umsóknarfrestur um
verkefnabundið tækjakaupafé er sá sami og í Rannsóknasjóð Háskóla Íslands (1. október) og er
úthlutun í höndum vísindanefndar háskólaráðs. Sýnt skal fram á að sá tækjabúnaður sem sótt er um sé
nauðsynlegur rannsóknaverkefni umsækjanda í Rannsóknasjóð Háskóla Íslands. Að öðru leyti er
úthlutað á grundvelli 3. greinar vinnureglna þessara. Umsóknir sem ekki hljóta styrk eru sendar deild til
forgangsröðunar fyrir sérhæfðan tækjakaupasjóð.
5. Rektor úthlutar úr tækakaupasjóði rektors til sérstakra verkefna.
6. Við kaup á tækjum skal hafa samráð við innkaupastjóra Háskólans og fá samþykki hans fyrir
kaupunum.

