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I. Inngangur 

 
 
1. Almennt. 
Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli sem hefur jafnframt ríkum skyldum að gegna 
við íslenskt samfélag og menningu. Eitt af grunngildum háskólans samkvæmt stefnu hans 
2011-2016 er áhersla á jafnrétti og fjölbreytileika og hefur skólinn einsett sér að vera ávallt í 
fararbroddi í jafnréttismálum. 
 
Háskóli Íslands leggur áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð, jafnrétti og að koma í veg fyrir 
mismunun á öllum sviðum starfseminnar. Háskólinn telur fjölbreytileika stúdenta og 
starfsfólks styrk skólans og leggur áherslu á að efla mannauð og starfsánægju stúdenta og 
starfsfólks. Háskóli Íslands hefur ríka samfélagslega ábyrgð og hvetur starfsfólk sitt til 
þátttöku í uppbyggingu íslensks samfélags, meðal annars í krafti rannsókna sinna, 
sérþekkingar á jafnréttismálum og þeirra möguleika sem felast í samstarfi og samstilltu átaki. 
 
 
 
2. Bakgrunnur. 
Stefna Háskóla Íslands í jafnréttismálum hefur fram til þessa hvílt á þremur meginstoðunum;  
 

• Jafnréttisáætlun Háskóla Íslands 2009-2013,  
• Stefnu Háskóla Íslands í málefnum fatlaðra frá 2002 og  
• Stefnu Háskóla Íslands gegn mismunun frá 2005.  

 
Fyrsta jafnréttisáætlun Háskóla Íslands var samþykkt af háskólaráði árið 2000. Í áætluninni 
fólst viðurkenning á nauðsyn þess að grípa til sérstakra tímabundinna aðgerða til þess að 
raunverulegt jafnrétti og jöfn staða kvenna og karla næðist. Í jafnréttisáætlun Háskóla Íslands 
frá 2005-2009 var áréttuð sú stefna að kynja- og jafnréttissjónarmið yrðu samþætt allri 
starfsemi Háskóla Íslands, svo sem við stjórnun, kennslu og rannsóknir og að jafnrétti kynja 
yrði haft að leiðarljósi við stefnumótun, ákvarðanatöku og áætlanagerð. Áhersla var lögð á 
jafnréttisstarf sem lið í gæðaumbótum innan skólans. Var jafnréttisnefnd falið að sinna 
jafnréttismálum í víðum skilningi en áætlunin tók sérstaklega til jafnréttis karla og kvenna. Í 
jafnréttisáætlun Háskóla Íslands frá 2009-2013 er meðal annars lögð áhersla á jöfn tækifæri 
karla og kvenna, samræmingu vinnu og fjölskyldulífs starfsfólks og nemenda, gagnkvæma 
virðingu karla og kvenna og vellíðun á vinnustað.  
 
Fyrsta stefna Háskóla Íslands í málefnum fatlaðra stúdenta var samþykkt af háskólaráði árið 
1991. Stefnt var að því að meta þörf stúdenta og bjóða fram aðstoð og þjónustu. Árið 2002 
var mörkuð núgildandi stefna skólans í málefnum fatlaðs fólks með það að markmiði að fatlað 
starfsfólk og fatlaðir stúdentar hafi aðgang að viðeigandi stuðningi og þeim gert kleift að taka 
virkan þátt í háskólastarfinu. 
 
Í stefnu Háskóla Íslands gegn mismunun frá 2005 er lögð áhersla á að sérhver starfsmaður og 
stúdent beri ábyrgð á að vinna gegn því að mismunun eigi sér stað svo og að gæta þess að 
skapa ekki með orðum eða gerðum fjandsamlegt andrúmsloft gegn ákveðnum einstaklingi eða 
hópi.  
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3. Leiðarljós Háskóla Íslands í jafnréttismálum. 
 
Leiðarljós jafnréttisáætlunar Háskóla Íslands 2013-2017 er að tryggja öllum stúdentum og 
starfsfólki Háskóla Íslands jafnan rétt og jafna stöðu og stuðla að virkri þátttöku þeirra innan 
háskólasamfélagsins. 
 
Áætlunin miðar að því að allir einstaklingar fái notið réttinda sinna innan skólans án 
mismununar á grundvelli kyns, kyngervis, kynvitundar, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, 
heilsufars, þjóðernis, kynþáttar, litarháttar, uppruna, trúarbragða, skoðana, menningar eða 
stöðu að öðru leyti, sem lítilsvirðir eða misbýður einstaklingi eða hópi sem fyrir henni verður.  
 
Jafnréttisáætlunin kemur í stað fyrri jafnréttisáætlunar, stefnu í málefnum fatlaðra og stefnu 
gegn mismunun. Á grundvelli þessarar nýju áætlunar verður unnið markvisst að jafnrétti í 
víðum skilningi, eða jafnrétti fjölbreytileikans, og sjónum beint að þeim margvíslegu 
meðfæddu, félagslegu og menningarbundnu þáttum sem liggja til grundvallar mismunun. 
Almennt er það einstaklingsbundið hvaða þáttur talinn er orsaka þá mismunun sem hver og 
einn upplifir. Hér er lögð áhersla á samspil ólíkra þátta þar sem mismunun byggist oftast á 
áhrifum og skörun margvíslegra þátta sem móta samtímis líf og reynslu fólks. 
 
Þegar unnið er að jafnrétti í víðum skilningi verður ekki litið framhjá því að íslenskt samfélag 
gengur út frá því að allir einstaklingar séu annað hvort karlkyns eða kvenkyns. 
Óhjákvæmilegt er að mismunun byggi alltaf að einhverju marki á stöðluðum hugmyndum um 
konur og karla um leið og reynt getur á aðra þætti, svo sem fötlun, uppruna, trúarbrögð og 
kynhneigð. Aðgerðir sem beinast að því að jafna stöðu kynja hafa því almenna skírskotun og 
bæta stöðu allra einstaklinga. Í íslenskum lögum er einnig mörkuð sú stefna að jafna 
hlutfallslega þátttöku kvenna og karla í samfélaginu. Þetta á eðli málsins samkvæmt ekki við 
með sambærilegum hætti um aðra hópa. Þá liggja í grundvallaratriðum ólík sjónarmið að baki 
skráningar kyns og skráningar annarra þátta. Samkvæmt lögum er skylt að greina 
tölfræðiupplýsingar eftir kyni. Á hinn bóginn ber almennt að virða rétt hvers og eins 
einstaklings til að tjá sig eða tjá sig ekki um aðra þætti, svo sem um fötlun, uppruna, heilsufar, 
kynvitund, kynhneigð, trúarbrögð, stjórnmálaskoðanir og menningu. 
 
Í leiðarljósi jafnréttisáætlunarinnar er fólgin almenn stefnumörkun Háskóla Íslands í 
jafnréttismálum. Á grundvelli stefnumörkunar er svo mótaður rammi um þær tilteknu aðgerðir 
sem Háskóli Íslands telur nauðsynlegt og raunhæft að grípa til á næstu fjórum árum til að 
bregðast við fjölþættri mismunun. Til að tryggja markvissar aðgerðir í jafnréttismálum er 
nauðsynlegt að taka að vissu marki tillit til stöðu og þarfa ólíkra hópa innan Háskóla Íslands. 
Með stoð í áætluninni er gert ráð fyrir að móta megi sértækar aðgerðaráætlanir, svo sem til að 
bæta stöðu fatlaðs fólks, einstaklinga af erlendum uppruna og hinsegin fólks. 
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Áætlunin byggir á Stefnu Háskóla Íslands 2011-2016. Þá grundvallast áætlunin á 
jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. lög nr. 97/1995 og ýmsum 
alþjóðasamningum. Tekið var mið af ákvæðum íslenskra laga, fyrst og fremst laga nr. 
10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna og laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs 
fólks, með síðari breytingum. Höfð var hliðsjón af aðferðum sem þróaðar hafa verið um 
kynjasamþættingu og kenningum um stefnumiðað árangursmat. Lagt var mat á stöðu 
jafnréttismála við Háskóla Íslands, stöðu þekkingar á jafnréttismálum og eftir föngum safnað 
kyngreindum gögnum og gögnum um stöðu annarra hópa. Niðurstöður þessa liggja fyrir í 
skýrslunni Staða og þróun jafnréttismála við Háskóla Íslands 2008-2011. Staðið var fyrir 
umræðu um hugmyndir fólks innan skólans um jafnrétti kynja og annarra hópa, væntingar og 
viðbrögð við stöðu mála. Mótuð voru þau verkefni sem vinna ber að og lögð áhersla á samráð, 
skýr markmið, fræðslu, færni, eftirfylgd og mat á árangri. 
 
Áætlunin nær til alls starfsfólks háskólans, stúdenta, sérfræðinga og annarra sem tengjast 
starfsemi Háskóla Íslands. 
 
 
 
4. Meginmarkmið jafnréttisáætlunar Háskóla Íslands. 
 
Meginmarkmið áætlunarinnar eru að: 

• Tryggja samþættingu jafnréttissjónarmiða í öllu starfi Háskóla Íslands 
• Hlúa að fjölbreyttum mannauði Háskóla Íslands 
• Taka fullt tillit til jafnréttissjónarmiða við skipulag náms, í kennslu og í rannsóknum 
• Taka fullt tillit til jafnréttissjónarmiða við framkvæmd stjórnsýsluverkefna 

 
 
Í II. hluta áætlunarinnar verður fjallað nánar um ofangreind meginmarkmið jafnréttisáætlunar 
Háskóla Íslands. Sett verða fram valin starfsmarkmið, aðgerðir og með hvaða hætti mæla skal 
árangur einstakra aðgerða. Árétta ber að forsenda allra aðgerða er að tryggt verði nauðsynlegt 
fjármagn. 
 
 
 
5. Ábyrgð og framkvæmd 
Endanleg ábyrgð á jafnréttisstarfinu innan Háskóla Íslands hvílir á yfirstjórn hans, það er 
háskólaráði og rektor. 
 
Jafnréttisnefnd háskólaráðs fer með umsjón jafnréttismála í Háskóla Íslands í umboði rektors 
og háskólaráðs. Nefndin mótar og gerir tillögur um jafnréttisáætlun Háskóla Íslands, fylgist 
með framgangi hennar í samstarfi við aðra ábyrgðaraðila og endurskoðar hana reglulega. Á 
grundvelli áætlunarinnar getur jafnréttisnefnd gert aðgerðaráætlanir um tiltekna málaflokka í 
samstarfi við aðra ábyrgðaraðila og lagt til að settar verði verklagsreglur um einstaka málefni 
eftir því sem við á. 
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Ráð um málefni fatlaðs fólks hefur umsjón með málefnum fatlaðs fólks í Háskóla Íslands og 
nemenda með sértæka námsörðugleika, í umboði rektors og háskólaráðs. 
 
Jafnréttisfulltrúi hefur á vegum stjórnsýslu Háskóla Íslands yfirumsjón með jafnréttismálum í 
samvinnu við jafnréttisnefnd og ráð um málefni fatlaðs fólk. Hlutverk jafnréttisfulltrúa er 
meðal annars að fylgja eftir jafnréttisáætlun háskólans og stuðla að því að jafnréttismál séu 
sjálfsagður þáttur í starfi skólans. Einstaklingar sem telja sig ekki njóta jafnréttis eða verða 
fyrir mismunun með hliðsjón af áætluninni geta leitað ráðgjafar hjá jafnréttisfulltrúa sem 
leitast við að beina hverju máli í viðeigandi farveg.  
 
Jafnréttisnefndir fræðasviða, miðlægrar stjórnsýslu og stofnana Háskóla Íslands móta og gera 
tillögur um jafnréttisáætlanir sviða og stofnana og bera ábyrgð á að fylgja þeim eftir í 
samvinnu við tengiliði innan stjórnsýslunnar. 
 
Forsetar fræðasviða, forstöðumenn stofnana og starfseininga og yfirmenn stjórnsýslusviða 
Háskóla Íslands bera ábyrgð á að einstökum ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt 
innan starfssviðs hvers og eins. 
 
Allir þeir einstaklingar sem áætlunin nær til bera ábyrgð á að koma í veg fyrir ólögmæta 
mismunun og að skapa háskólasamfélag sem einkennist af virðingu, skilningi og 
umburðarlyndi. 
 
 
 
6. Endurskoðun 
Jafnréttisnefnd háskólaráðs hefur frumkvæði að því að láta vinna úttekt á stöðu og þróun 
jafnréttismála innan Háskóla Íslands á fjögurra ára fresti, samanber Skýrslu um stöðu og 
þróun jafnréttismála við Háskóla Íslands 2008-2011. Við undirbúning og gerð skýrslunnar 
hefur jafnréttisnefnd samstarf við aðra ábyrgðaraðila eftir því sem við á.  
 
Skýrslan skal liggja til grundvallar við endurskoðun þessarar áætlunar sem skal vera lokið 
fyrir árslok 2017. 
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II. Meginmarkmið jafnréttisáætlunar Háskóla Íslands  
 
 
1. Tryggja samþættingu jafnréttissjónarmiða í öllu starfi Háskóla Íslands. 
Samþætting jafnréttissjónarmiða við alla stefnumótun, áætlanagerð og ákvarðanatöku er eitt af 
lykilatriðum þess að tryggja megi jafnrétti í íslensku samfélagi.  
 
Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar felur í sér að stjórnvöldum ber að hafa frumkvæði að því að 
grípa til virkra aðgerða til að tryggja jafnrétti í víðum skilningi. Skyldan til samþættingar 
kynjasjónarmiða á sér skýra stoð í ákvæðum laga nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu 
karla og kvenna. Á undanförnum árum hafa verið þróaðar ýmsar aðferðir við 
kynjasamþættingu. Hér er stefnt að því að vinna með þessar aðferðir í því skyni að tryggja 
samþættingu jafnréttissjónarmiða í víðum skilningi. 
 
Samþætting jafnréttissjónarmiða innan Háskóla Íslands er markviss leið til að auka gæði þess 
starfs sem fer fram innan skólans og er um leið mikilsvert framlag til uppbyggingar íslensks 
samfélags. Nauðsynlegt er að vinna jafnt og þétt að því að auka almenna þekkingu á 
samþættingu innan Háskóla Íslands, þróa sameiginlega sýn og hvetja til samstarfs og samráðs 
þeirra sem bera ábyrgð á og vinna að jafnréttismálum í víðum skilningi. 
 
Með samþættingu jafnréttissjónarmiða er í áætlun þessari byggt á því að allir innan Háskóla 
Íslands geri það að viðteknu verklagi að huga að stöðu ólíkra hópa sem hætt er við mismunun 
með markvissum og kerfisbundnum hætti í hvert sinn sem stefna er mótuð eða ákvörðun 
tekin. Samþætting krefst þess þannig að hver og einn hafi næga grunnþekkingu til að sjá og 
viðurkenna stöðu ólíkra hópa í háskólasamfélaginu, að greina stöðuna og leita skýringa, að 
móta markvissar aðgerðir og taka ákvörðun og meta árangur af því sem ákveðið er að gera.  
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Starfsmarkmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Stuðla að sýnileika, 
þekkingu og 
skilningi á 
jafnréttismálum 
innan og utan HÍ 

Skipuleggja og halda 
jafnréttisdaga HÍ sem byggja á 
þverfaglegri samvinnu og 
aðkomu sérfræðinga á sviði 
jafnréttismála. 

Jafnréttisfulltrúi í 
samstarfi við 
hagsmunaaðila. 

Haldnir árlega. 

Stuðla að öflugu og 
samhæfðu 
jafnréttisstarfi innan 
HÍ 

Halda árlega fund 
jafnréttisnefndar HÍ, gæðastjóra 
HÍ og fulltrúa helstu stofnana á 
sviði jafnréttismála innan HÍ til 
að deila reynslu og hugmyndum. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs, 
jafnréttisfulltrúi og 
gæðastjóri HÍ 

Haldnir árlega. 

Samþætta 
jafnréttissjónarmið 
við alla 
stefnumótun, 
áætlanagerð og 
ákvarðanir 
starfsfólks HÍ. 

Útbúa fræðsluefni um eftirtalin 
atriði: 
• almennar leiðbeiningar um 

samþættingu í starfi HÍ 
• leiðbeiningar/gátlisti um 

samþættingu við ráðningar og 
framgang 

• leiðbeiningar/hagnýt dæmi 
um samþættingu við gerð 
fjárhagsáætlana 

• leiðbeiningar/hagnýt dæmi 
um samþættingu í kennslu og 
rannsóknum. 

 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs og 
jafnréttisfulltrúi, í 
samstarfi við 
sérfræðinga sem 
samið verður við um 
að vinna einstök 
verkefni. 

Gerð fræðsluefnis 
lokið fyrir 1. apríl 
2014. 

Kynna fræðsluefnið á fundi 
stjórnenda í miðlægri stjórnsýslu 
HÍ og miðla í kjölfarið áfram til 
annars starfsfólks eftir því sem 
við á. 

Jafnréttisnefndir 
háskólaráðs og 
miðlægrar 
stjórnsýslu og 
stjórnendur. 

Kynning fari fram í 
september 2014. 

Kynna og hvetja til virkrar 
umræðu um fræðsluefnið með 
reglubundnum hætti á 
sviðstjórnarfundum. 

 Jafnréttisnefndir 
fræðasviða og 
sviðsforsetar 
fræðasviða. 

Kynning fari fram í 
fyrsta sinn í 
september 2014. 
Eftir það árlega. 

Kynna og hvetja til virkrar 
umræðu um fræðsluefnið með 
reglubundnum hætti á 
deildarfundum 

Deildarforsetar 
einstakra deilda. 

Kynning fari fram í 
fyrsta sinn í 
september 2014. 
Eftir það árlega. 

Hvetja jafnréttisnefnd 
Stúdentaráðs til að kynna 
fræðsluefnið fyrir fulltrúum 
sviðsráðs og stjórn Stúdentaráðs 
með reglubundnum hætti. 

Jafnréttisfulltrúi í 
samvinnu við 
jafnréttisnefnd 
stúdentaráðs. 

Kynning fari fram í 
fyrsta sinn í 
september 2014. 
Eftir það árlega. 
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 Hvetja nemendur í námskeiði um 
hagnýtingu jafnréttisfræða til að 
vinna verkefni þar sem greint 
verður hvernig fjármagn skiptist 
milli og innan sviða og deilda. 

Jafnréttisfulltrúi og 
umsjónarkennari 
kynjafræðináms. 

Stefnt að því að 
ljúka 1. maí 2014. 

 Hvetja nemendur í námskeiði um 
hagnýtingu jafnréttisfræða til að 
vinna verkefni um skipulag 
valinna námsleiða og námskeiða. 

Jafnréttisfulltrúi og 
umsjónarkennari 
kynjafræðináms. 

Stefnt að því að 
ljúka 1. maí 2015. 
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2. Hlúa að fjölbreyttum mannauði Háskóla Íslands. 
Eins og fram kemur í Stefnu Háskóla Íslands 2011-2016 eru stúdentar og starfsfólk fjársjóður 
skólans. Það er háskólanum kappsmál að stuðla að velferð, vellíðan, öryggi og heilbrigði 
starfsfólks og stúdenta. Háskólinn vill sérstaklega laða til sín stúdenta og starfsfólk með 
fjölbreyttan bakgrunn og taka fullt tillit til stöðu og þarfa karla og kvenna, fatlaðs fólks, fólks 
af erlendum uppruna, hinsegin fólks svo og annarra hópa.  
 
Í þeim starfsmarkmiðum sem hér fara á eftir verður fyrst vikið að almennum markmiðum sem 
eiga við um allan mannauð skólans. Í kjölfarið verður vikið sérstaklega að stúdentum og þá að 
starfsfólki. Við val á aðgerðum næstu fjögur árin er nauðsynlegt að skoða stöðu ólíkra hópa. 
Þá er mikilvægt að stefna að því að skapa umhverfi, aðstæður og verklag sem nýtist öllum en 
jafnframt að grípa til viðeigandi aðgerða ef þörf krefur til að tryggja öllum sambærileg 
tækifæri. Rétt er að víkja stuttlega að helstu tölfræðiupplýsingum sem liggja fyrir. 
 
Í október 2013 voru skráðir alls 13.792 stúdentar við Háskóla Íslands, alls 9.037 konur (66%) 
og 4.745 karlar (34%). Hlutfall karla og kvenna er mismunandi milli sviða og einstakra deilda 
innan sviða og sums staðar er verulegur munur, eins og fram kemur nánar í skýrslu um stöðu 
og þróun jafnréttismála við Háskóla Íslands 2008-2011. Nemendum sem fá sérúrræði í námi 
hefur fjölgað mikið undanfarin ár, árið 2000 voru þeir 148, árið 2008 462 og skólaárið 2012-
2013 voru þeir alls 941. Flestir fá aðstoð vegna sértækra námsörðugleika. Tæplega 7% af 
öllum nemendum við háskólann fengu sértæk úrræði í námi 2012-2013, alls rúmlega 7% af 
kvenkyns nemendum og tæplega 6% af karlkyns nemendum. Erlendum stúdentum við 
Háskóla Íslands hefur fjölgað jafnt og þétt síðastliðinn áratug. Árið 2003 voru til dæmis alls 
584 erlendir stúdentar við nám en árið 2013 voru þeir 1.152. 
 
Árið 2012 var starfsfólk Háskóla Íslands alls 1368, þar af voru 717 konur (52%) og 651 karl 
(48%). Þrátt fyrir að við skólann starfi því sem næst jafnmargar konur og karlar staðfestir 
skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála við Háskóla Íslands 2008-2011 og aðrar kyngreindar 
upplýsingar um starfsfólk að talsverður munur er á hlutdeild kynjanna í efstu þrepum, fyrst og 
fremst í akademískum störfum en einnig í stjórnsýslu. Hlutfall kvenna meðal prófessora hefur 
aukist jafnt og þétt frá því um aldamótin. Árið 2012 voru konur til dæmis um fjórðungur 
prófessora samanborið við 7% árið 1996, en lítil breyting hefur þó orðið á þessu hlutfalli frá 
árinu 2006. Hlutfall kvenna meðal dósenta hefur aukist frá því að vera 20% árið 1996 í um 
42% árið 2012. Konur voru á hinn bóginn fleiri en karlar meðal lektora, aðjúnkta og 
stundakennara. Í stjórnsýslu Háskóla Íslands voru kynjahlutföllin árið 2012 63% konur og 
37% karlar. Árið 2013 eru karlar þó fleiri meðal æðstu stjórnenda í miðlægri stjórnsýslu 
skólans en þess ber að geta að nú eru þrír af fimm forsetum fræðasviða karlar. 
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Starfsmarkmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Tryggja að andrúmsloft 
sé laust við fordóma og 
ólögmæta mismunun 
gagnvart stúdentum og 
starfsfólki. 

Hvetja starfsfólk og stúdenta 
til að ganga aldrei út frá því 
vísu að allir séu í sömu eða 
sambærilegri stöðu, t.d. 
varðandi kynvitund, 
kynhneigð, fötlun, þjóðerni, 
trú, lífsskoðun eða menningu, 
hvorki í stjórnsýslu, kennslu, 
námi, samstarfi né í 
óformlegum samskiptum. 

Kennslusvið, 
starfsmannasvið, 
sviðsforsetar 
fræðasviða og allir 
innan HÍ. 

Könnun á 
starfsumhverfi og 
líðan stúdenta og 
starfsfólks fyrir 1. 
maí 2014 og aftur 
fyrir 1. maí 2016. 

Tryggja að kynbundin 
áreitni, kynferðislegt 
ofbeldi og einelti verði 
ekki liðið innan 
Háskóla Íslands. 

Semja verklagsreglur um 
viðbrögð við kynbundinni 
áreitni og kynferðislegu 
ofbeldi sem lagðar verði fyrir 
Háskólaráð til staðfestingar. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs í 
samvinnu við 
starfsmannasvið.  

Leggja fyrir 
háskólaráð í janúar 
2014. Árlegt yfirlit 
yfir fjölda mála eftir 
að reglur taka gildi. 

Endurskoða verklagsreglur 
um viðbrögð við einelti sem 
lagðar verði fyrir Háskólaráð 
til staðfestingar. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs í 
samvinnu við 
starfsmannasvið og 
kennslusvið. 

Leggja fyrir 
háskólaráð í febrúar 
2015. Árlegt yfirlit 
yfir fjölda mála eftir 
að reglur taka gildi. 

Sjá til þess að stúdentum og 
starfsfólki standi reglulega til 
boða fræðsla um kynbundna 
áreitni, kynferðislegt ofbeldi 
og einelti. 

Jafnréttisfulltrúi, 
starfsmannasvið og 
kennslusvið. 

Námskeið á hverju 
ári. 

Tryggja að öll vinna 
við skipulag 
háskólasvæðisins og 
þjónustu við stúdenta 
og starfsfólk taki mið 
af hugmyndafræði um 
algilda hönnun, þ.e. að 
aðstæður nýtist öllum 
án þess að koma þurfi 
til sérstök útfærsla. 
 

Sjá til þess að háskólasvæðið 
sé aðgengilegt og öruggt fyrir 
alla stúdenta og starfsfólk, 
sérstaklega fatlað fólk, með 
þeim takmörkunum sem eldri 
byggingar setja. 

Framkvæmda og 
tæknisvið, í 
samvinnu við 
jafnréttisnefnd 
háskólaráðs, 
jafnréttisfulltrúa, ráð 
um málefni fatlaðs 
fólks og skrifstofu 
alþjóðasamskipta. 

Úttekt á stöðu 
aðgengismála fyrir 
árslok 2015. 

Tryggja öllum jafnt aðgengi 
að fræðslu og ráðgjöf í 
tengslum við náms- og 
starfsval. 

Náms- og 
starfsráðgjöf. 

Árlegt yfirlit yfir þá 
sem leita ráðgjafar. 

Beita viðeigandi 
aðlögun til að tryggja 
öllum stúdentum og 
starfsfólki sambærileg 
tækifæri til að njóta 
náms og starfsþróunar., 
þ.e. grípa til 
nauðsynlegra og 
viðeigandi aðgerða 
sem ekki eru umfram 
það sem eðlilegt má 
teljast.  

Sjá til þess að öllum 
starfseiningum standi til boða 
námskeið um fræðsluefnið 
DARE 2 um fötlun og 
háskólanám. 

Náms- og 
starfsráðgjöf, í 
samvinnu við ráð um 
málefni fatlaðs fólks. 

Haldin námskeið á 
hverju ári. 

Tryggja að nauðsynlegar 
upplýsingar um nám og starf 
við HÍ séu tiltækar á öðrum 
tungumálum en íslensku. 

Framkvæmda og 
tæknisvið, markaðs- 
og samskiptasvið í 
samstarfi við náms- 
og starfsráðgjöf, 
skrifstofu 
alþjóðasamskipta og 
einstaka svið. 

Úttekt fyrir árslok 
2015. 
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 Greina nánar stöðu kvenna og 
karla samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknar sem gerð var árið 
2012 á starfsumhverfi innan 
HÍ. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs og 
starfsmannasvið.  

Samantekt og 
tillögur liggi fyrir 1. 
mars 2014.  

Búa stúdentum og 
starfsfólki aðstæður til 
að samræma nám eða 
vinnu og fjölskyldulíf. 

Taka saman niðurstöður 
fyrirliggjandi rannsókna. Í 
kjölfarið meta þörf á sérstakri 
aðgerðaráætlun um 
fjölskyldumálefni innan HÍ til 
að tryggja að stúdentum og 
starfsfólki sé kleift að 
samræma náms- og 
starfsskyldur sínar og 
fjölskylduábyrgð. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs og 
jafnréttisfulltrúi, í 
samstarfi við 
sérfræðinga sem 
samið verður við um 
að vinna einstök 
verkefni. 

Samantekt og 
tillögur liggi fyrir 1. 
júní 2015. 

Stuðla að jafnara 
hlutfalli kynja meðal 
stúdenta við HÍ og að 
stúdentar endurspegli 
fjölbreytileika 
samfélagsins í víðum 
skilningi. 

Rannsaka ástæður þess að 
konum fjölgar hraðar en 
körlum í námi við háskólann. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs, í 
samstarfi við 
sérfræðinga sem 
samið verður við um 
að vinna einstök 
verkefni, og í 
samvinnu við 
einstaka fræðasvið 
og eftir atvikum 
menntamálayfirvöld. 

Niðurstöður 
rannsóknar liggi 
fyrir 1. júní 2016. 

Gæta þess við gerð 
kynningarefnis og kynningu á 
HÍ að höfða til ólíkra hópa og 
endurspegla fjölbreytileika 
samfélagsins. 
 

Markaðs- og 
samskiptasvið, 
sviðsforsetar 
einstakra fræðasviða 
og deildarforsetar 
einstakra deilda.  

Úttekt á 
kynningarefni við 
gerð næstu skýrslu 
um stöðu og þróun 
jafnréttismála við 
HÍ. 
 

Meta að hvaða marki 
framboð og skipulag 
námsleiða og einstakra 
námskeiða fæli ólíka hópa frá 
því að velja og stunda nám 
við HÍ. 

Sviðsforsetar 
einstakra fræðasviða 
og deildarforsetar 
einstakra deilda. 

Úttekt á völdum 
námsleiðum og 
námskeiðum, fyrir 
1. maí 2016. 

Tryggja að reglur um inntöku 
nýnema, sérstaklega 
fyrirkomulag inntökuprófa, 
taki mið að 
jafnréttissjónarmiðum í 
víðum skilningi. 

Rektor og 
deildarforsetar 
einstakra deilda. 

Árlega birtar 
upplýsingar um 
hlutföll þeirra sem 
njóta sértækra 
úrræða í 
inntökuprófi og 
kyngreindar 
upplýsingar um 
niðurstöður 
inntökuprófa. 
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Auka hlutfall þess kyns 
sem er í miklum 
minnihluta í einstökum 
deildum HÍ. 

Kynna einstaka svið, deildir, 
námsleiðir, námsefni og 
kennslutilhögun þannig að 
hún höfði til beggja kynja. 

Sviðsforsetar 
einstakra fræðasviða 
og deildarforsetar 
einstakra deilda. 

Úttekt á völdum 
deildum, fyrir 1. 
maí 2017. 

Stuðla að jafnara 
hlutfalli karla og 
kvenna í mismunandi 
störfum innan HÍ og að 
starfsfólk endurspegli 
fjölbreytileika 
samfélagsins í víðum 
skilningi. 

Rannsaka lágt hlutfall kvenna 
meðal prófessora innan HÍ. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs í 
samstarfi við 
sérfræðing og 
einstaka fræðasvið. 

Ljúka rannsókn 
fyrir 1. desember 
2016. 

Gera úttekt á ráðningarferlum 
allt frá mótun auglýsingar um 
starf til endanlegrar 
ráðningar, meta m.a. hvort 
að: 
• viðmið í auglýsingum séu 

meðvitað eða ómeðvitað 
sniðin að einum hópi 
frekar en öðrum með 
ómálefnalegum hætti 

• viðmið dómnefnda og 
valnefnda séu meðvitað 
eða ómeðvitað sniðin að 
einum hópi frekar en 
öðrum með 
ómálefnalegum hætti 

• við endanlega ákvörðun 
um ráðningu sé þess gætt 
að mismuna ekki með 
ólögmætum hætti. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs og 
starfsmannasvið HÍ í 
samvinnu við 
sérfræðing sem 
samið verður við um 
verkefnið. 

Ljúka úttekt á 
ráðningarferli fyrir 
1. apríl 2015. 

Tryggja að í dómnefndum, 
valnefndum og 
framgangsnefnd sitji alltaf 
bæði karlar og konur og að 
hlutfall kynjanna sé ekki 
minna en 40%.  

Rektor og 
sviðsforsetar 
fræðasviða í 
samstarfi við 
jafnréttisfulltrúa. 

Tilkynning til 
jafnréttisnefndar 
háskólaráðs um 
skipan. Árleg 
samantekt 
jafnréttisfulltrúa. 

Vekja athygli í auglýsingum 
um störf á því markmiði að 
jafna hlutfall kynjanna. 

Starfsmannasvið. Úttekt á 
ráðningarferli. 

Velja umsækjanda af því kyni 
sem er í minnihluta á 
umræddu starfs- eða 
fræðasviði, í þeim tilvikum 
þegar fleiri en einn 
umsækjandi um starf eru 
metnir jafnhæfir. 

Rektor, sviðsforsetar 
fræðasviða og 
forstöðumenn 
stofnana. 

Úttekt á 
ráðningarferli. 
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 Gera útttekt á þróun reglna 
um framgang og áhrif þess á 
konur og karla innan ólíkra 
deilda HÍ. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs í 
samstarfi við 
vísinda- og 
nýsköpunarsvið og 
aðra sérfræðinga. 

Ljúka fyrir 1. mars 
2017. 

Gera úttekt á þróun 
matskerfis opinberra háskóla 
og áhrif þess á konur og karla 
innan ólíkra deilda HÍ. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs í 
samstarfi við 
vísinda- og 
nýsköpunarsvið og 
aðra sérfræðinga. 

Ljúka fyrir 1. mars 
2017. 

Tryggja að allar 
ákvarðanir um laun og 
þær sem hafa áhrif á 
launakjör miðist við að 
fólki sé ekki mismunað 
með ólögmætum hætti. 

Endurskoða reglulega 
starfsmatskerfi í stjórnsýslu. 

Starfsmannasvið í 
samvinnu við 
jafnréttisfulltrúa. 

Endurskoðun á 
þriggja ára fresti, 
næst fyrir 1. 
september 2015. 

Safna kyngreindum 
upplýsingum um heildarlaun 
starfsfólks í akademískum 
störfum á ársgrundvelli, að 
meðtöldum greiðslum úr 
vinnumats- og 
ritlaunasjóðum. 

Starfsmannasvið og 
vísinda- og 
nýsköpunarsvið. 

Birta upplýsingar 
fyrir 1. febrúar ár 
hvert, í fyrsta sinn 
fyrir 1. febrúar 
2014. 

Tryggja sambærilega 
möguleika alls 
starfsfólks til að njóta 
endurmenntunar, 
símenntunar og 
starfsþjálfunar. 

Greina nánar niðurstöður 
rannsóknar sem gerð var árið 
2012 á starfsumhverfi innan 
HÍ þar sem m.a. var spurt um 
endurmenntun. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs og 
starfsmannasvið í 
samstarfi við 
sviðsforseta 
fræðasviða. 

Samantekt og 
tillögur liggi fyrir 1. 
mars 2014. 
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3. Taka fullt tillit til jafnréttissjónarmiða við skipulag náms, kennslu og rannsókna. 
Í stefnu Háskóla Íslands 2011-2016 er lögð áhersla á að allt nám við Háskóla Íslands stuðli að 
fræðilegri þekkingu, tæknilegri færni og færni í vísindalegum aðferðum, ásamt því að treysta 
gagnrýna hugsun og trausta siðferðilega dómgreind sem nýtist stúdentum í starfi sem 
ábyrgum borgurum. Forsenda þessa er að nemendur hljóti fræðslu um jafnréttismál og að öll 
tilhögun náms miðist að því að mæta þörfum ólíkra stúdenta og tryggja þeim sambærilegan 
rétt til að njóta sín í námi. 
 
Í stefnu Háskólans er einnig lögð áhersla á árangur, áhrif og gæði rannsókna og hagnýtingu 
rannsóknarniðurstaðna. Staða mismunandi hópa og einstaklinga í samfélaginu er ólík í 
félagslegum, efnahagslegum og pólitískum skilningi. Í því skyni að stuðla að auknum gæðum 
og jafnari og sanngjarnari dreifingu gæða og áhættu í rannsóknum er mikilvægt að 
rannsakendur séu meðvitaðir um þessa stöðu við val á rannsóknarefnum, aðferðum sem 
notaðar eru við rannsóknir svo og við túlkun, framsetningu og nýtingu rannsóknarniðurstaðna. 
Árétta ber að þessi krafa um gæði rannsókna gerir ekki ráð fyrir að allir stundi 
jafnréttisrannsóknir heldur að allir gæti að jafnrétti í rannsóknum sínum. Hér er því ekki 
dregið að neinu leyti úr akademísku frelsi rannsakenda innan Háskóla Íslands. 
 
Krafan um jafnrétti við skipulag náms, kennslu og rannsókna á sér stoð í lögum. Í 28. grein 
laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er sérstaklega tekið fram að 
hvers konar mismunun á grundvelli kyns sé óheimil í skólum og öðrum mennta- og 
uppeldisstofnunum og að þess skuli meðal annars gætt í námi og kennslu. Í 23. gr. sömu laga 
er kveðið á um að nemendur skuli hljóta fræðslu um jafnréttismál á öllum skólastigum. Í 
lögunum kemur einnig fram að efla skuli rannsóknir á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi, 
jafnt fræðilegar grunnrannsóknir sem hagnýtar rannsóknir, og miðla niðurstöðum þeirra 
markvisst innan skólastarfsins og til fjölmiðla. Auk þess segir í 3. mgr. að kennslu- og 
námsgögn skuli þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. Þá má geta laga nr. 
59/1992 um málefni fatlaðs fólks þar sem m.a. er undirstrikað að fatlað fólk eigi rétt á allri 
almennri þjónustu ríkisins til að ná þeim markmiðum laganna að tryggja fötluðu fólki jafnrétti 
og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 
lífi. 
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Starfsmarkmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Skipulag námsleiða og 
einstakra námskeiða 
skal miða að jafnrétti 
og því að koma í veg 
fyrir ólögmæta 
mismunun. 

Halda reglubundin námskeið 
fyrir kennara um 
samþættingu 
jafnréttissjónarmiða við 
kennslu. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs í 
samstarfi við 
kennslumiðstöð og 
sérfræðing sem 
ráðinn verður í 
verkefnið. 

Árlega, í fyrsta 
sinn september 
2015. 

Gera hæfniviðmið fyrir 
hverja námsleið sem gera ráð 
fyrir hlutfallslega jafnri 
þátttöku kvenna og karla og 
þátttöku annarra fjölbreyttra 
hópa.  

Deildarforsetar. Uppfærð 
hæfniviðmið í 
síðasta lagi 1. maí 
2014. 

Gera hæfniviðmið fyrir hvert 
námskeið sem gera ráð fyrir 
hlutfallslega jafnri þátttöku 
kvenna og karla og þátttöku 
annarra fjölbreyttra hópa. 

Allir 
umsjónarkennarar 
við HÍ. 

Uppfært í fyrsta 
sinn fyrir 1. 
september 2014. 
Eftir það tímanlega 
fyrir upphaf 
hverrar annar. 

Stuðla að því við gerð 
kennsluáætlana að námskeið 
geti nýst öllum með 
sambærilegum hætti, svo sem 
við töku ákvarðana um 
námsefni, kennsluhætti og 
námsmat. 

Allir kennarar við 
HÍ. 

Útfært tímanlega 
fyrir upphaf hvers 
námskeiðs. 

Leitast við að endurspegla 
jafnt hlutfall beggja kynja í 
samfélaginu og taka tillit til 
fjölbreytileika samfélagsins í 
víðum skilningi í kennslu á 
öllum sviðum, m.a. í 
fyrirlestrum, vali á myndefni, 
dæmum og raunhæfum 
verkefnum.  

Allir kennarar við 
HÍ. 

Alltaf í kennslu. 

Rannsóknastarf innan 
Háskóla Íslands skal 
taka mið af 
jafnréttissjónarmiðum í 
víðum skilningi. 

Leitast við í rannsóknum að 
taka mið af þörfum og 
viðhorfum ólíkra hópa 
samfélagsins og að draga 
fram mismunandi áhrif á 
ólíka hópa, eftir því sem við 
á, meðal annars við val á 
rannsóknarefnum og 
rannsóknaraðferðum, og við 
túlkun, framsetningu og 
nýtingu niðurstaðna. 

Allir rannsakendur 
innan HÍ. 

Úttekt 
jafnréttisnefndar 
háskólaráðs í 
samvinnu við 
vísindasiðanefnd, 
fyrir 1. september 
2017. 

Gera samantekt um skiptingu 
umsókna og úthlutana úr 
rannsókna- og styrktarsjóðum 
innan HÍ eftir kynjum. 

Jafnréttisnefnd í 
samstarfi við 
vísinda- og 
nýsköpunarsvið og 
aðra sérfræðinga. 

Árlega, í fyrsta 
sinn fyrir 1. apríl 
2014. 
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4. Taka fullt tillit til jafnréttissjónarmiða við framkvæmd stjórnsýsluverkefna.  
Í Stefnu Háskóla Íslands 2011-2016 er lögð áhersla á að styrkja innviði allra þátta 
háskólastarfsins. Fram kemur að styrk forysta og öflug liðsheild séu meðal annars lykillinn að 
gæðamenningu og árangri skólans og einsetur skólinn sé að halda áfram að efla stjórnkerfið, 
styrkja stoðþjónustu og bæta verkferla til að auðvelda skólanum að ná markmiðum sínum. 
 
Kerfisbundin skráning upplýsinga er undirstaða þess að skipuleggja jafnréttisstarf og að mæla 
árangur. Samkvæmt stefnu háskólans ber öllum stjórnendum að tryggja örugga skráningu og 
varðveislu upplýsinga og markvissa miðlun þeirra til starfsfólks og stúdenta. Afla skal þeirra 
upplýsinga sem nauðsynlegar eru til að starfsfólk og stúdentar geti rækt starf og nám sitt af 
kostgæfni.  
 
Eins og áður var vikið að hefur kyn sérstöðu þegar kemur að skráningu upplýsinga. 
Samkvæmt lögum nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna er greining 
tölfræðiupplýsinga eftir kyni ein af lögbundnum forsendum þess að ná markmiðum laganna. 
Á hinn bóginn ber almennt að virða rétt hvers og eins einstaklings til að tjá sig eða tjá sig ekki 
um aðra þætti, svo sem um fötlun, uppruna, heilsufar, kynvitund, kynhneigð, trúarbrögð, 
stjórnmálaskoðanir og menningu. Almennt er því ekki hægt að gera þá kröfu til Háskóla 
Íslands að skrá reglubundið og greina upplýsingar um ólíka hópa með sama hætti og gert er 
um kyn. Engu að síður er mikilvægt að leita leiða til að varpa fullnægjandi ljósi á fjölda og 
stöðu einstaklinga sem tilheyra ólíkum hópum. 
 
Á vefsíðu Háskóla Íslands liggja fyrir kyngreindar upplýsingar um fjölda stúdenta í 
grunnnámi og framhaldsnámi á einstaka sviðum og deildum skólans og upplýsingar um 
erlenda stúdenta, þó einungis kyngreindar fyrir skólaárið 2011-2012. Þá liggja fyrir 
sundurliðaðar upplýsingar um stöðu fatlaðra stúdenta og annarra þeirra sem njóta sértækra 
úrræða í námi. Einnig liggja fyrir kyngreindar upplýsingar um fjölda starfsfólks Háskóla 
Íslands, sundurliðaðar eftir ársverkum og helstu starfsheitum. 
 
Fjárhagsætlun Háskóla Íslands og skipting fjármuna innan skólans endurspeglar gildismat og 
forgagnsröðun. Þróaðar hafa verið aðferðir sem notaðar eru við kynjaða hagstjórn og 
fjárhagsáætlanagerð, t.d. á vegum fjármálaráðuneytisins. Hér er um að ræða mikilvægar 
aðferðir sem stuðla að betri efnahagsstjórnun og réttlátri dreifingu opinberra fjármuna með 
hagsæld og velferð samfélagsins að leiðarljósi. Notkun þeirra á gildistíma áætlunarinnar getur 
lagt grunninn að því að meta áhrif hagstjórnar á ólíka hópa í framtíðinni. 
 
Mikilvægt er að tryggja öflugt jafnréttisstarf innan starfseininga Háskóla Íslands, á hverju 
fræðasviði, í miðlægri stjórnsýslu og í stærri stofnunum. Með því má efla og laga 
jafnréttisstarfið að þörfum, styrkleikum og áherslum einstakra starfseininga. Miðað er við að 
skipaðar verði jafnréttisnefndir og gerðar jafnréttisáætlanir með hliðsjón af jafnréttisáætlun Háskóla 
Íslands þar sem byggt er á upplýsingum sem aflað er um stöðu og þarfir ólíkra hópa innan tiltekinna 
starfseininga. 
 
Þá er mikilvægt að allir hafi sambærileg tækifæri til þátttöku í stjórnun og stefnumótun í 
Háskóla Íslands. Hér reynir sérstaklega á að jafna hlutföll karla og kvenna en einnig að stuðla 
að því að gefa ólíkum einstaklingum færi á að koma að þessum þáttum starfseminnar.  
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Starfsmarkmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 
Skrá með 
kerfisbundnum hætti 
þær upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru til að 
framfylgja 
jafnréttisáætlun HÍ. 

Skrá og birta reglubundið 
kyngreindar upplýsingar um 
skráningu og brautskráningu 
stúdenta eftir sviðum og 
deildum í grunnnámi og 
framhaldsnámi. 

Kennslusvið í 
samvinnu við 
nemendaskrá. 

Árlega eða oftar. 

Skrá og birta reglulega 
kyngreindar upplýsingar um 
erlenda stúdenta. 

Kennslusvið í 
samvinnu við 
nemendaskrá. 

Árlega. 

Skrá og birta reglubundið 
kyngreindar og 
sundurliðaðar upplýsingar 
um þá sem njóta sértækra 
úrræða.  

Kennslusvið í 
samvinnu við náms- 
og starfsráðgjöf. 

Árlega. 

Skrá og birta reglulega 
kyngreindar upplýsingar um 
starfsfólk í akademískum 
störfum og innan 
stjórnsýslu. 

Starfsmannsvið. Árlega. 

Skrá kyngreindar 
upplýsingar um fjölda 
rannsóknarstiga skv. 
matskerfi opinberra háskóla, 
og tilgreina sérstaklega 
fjölda aflstiga. 

Vísinda- og 
nýsköpunarsvið. 

Birta upplýsingar 
fyrir 1. desember ár 
hvert, í fyrsta sinn 
fyrir 1. desember 
2014. 

Skrá og birta reglulega 
kyngreindar upplýsingar um 
umsóknir og úthlutun 
styrkja úr sjóðum innan HÍ. 

Vísinda- og 
nýsköpunarsvið. 

Birta upplýsingar 
fyrir 1. mars ár hvert, 
í fyrsta sinn 1. mars 
2014. 

Taka upp kynjaða 
hagstjórn og 
fjárhagsáætlanagerð. 

Fá kynningu og námskeið á 
vegum fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins í 
kynjaðri hagstjórn og 
fjárlagagerð, fyrir 
stjórnendur í miðlægri 
stjórnsýslu, sviðsforseta, 
fjármála- og rekstrarstjóra 
sviða og aðra eftir atvikum. 

Framkvæmdarstjóri 
fjármála og reksturs 
og fjármálasvið HÍ. 

Haldið fyrir 1. mars 
2014. 

Skipa starfshóp sem 
undirbýr kynjaða hagstjórn 
innan HÍ með því að gera 
aðgerðaráætlun um einstök 
verkefni. 

Framkvæmdarstjóri 
fjármála og reksturs 
og fjármálasvið HÍ. 

Skipa starfshóp fyrir 
1. apríl 2014. 
Aðgerðaráætlun um 
verkefni liggi fyrir 1. 
október 2014.  

Skipa starfshóp á hverju 
fræðasviði sem undirbýr 
kynjaða hagstjórn á 
fræðasviðum HÍ með því að 
gera aðgerðaráætlun um 
einstök verkefni. 

Sviðsforsetar í 
samstarfi við 
fjármála- og 
rekstrarstjóra sviða. 

Skipa starfshóp fyrir 
1. maí 2014. 
Aðgerðaráætlun um 
verkefni liggi fyrir 1. 
nóvember 2014. 
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Efla jafnréttisstarf 
innan starfseininga 
Háskóla Íslands. 

Skipa jafnréttisnefnd í 
miðlægri stjórnsýslu, 
jafnréttisnefndir á öllum 
fræðasviðum og í stofnunum 
þar sem starfa 25 eða fleiri. 

Rektor, sviðsforsetar 
og stjórnir valinna 
stofnanna HÍ. 

Skipun 
jafnréttisnefnda, í 
síðasta lagi tveimur 
mánuðum eftir að 
áætlun þessi tekur 
gildi. 

Undirbúa og setja 
jafnréttisáætlanir fyrir 
miðlæga stjórnsýslu, hvert 
fræðasvið og fyrir stofnanir 
þar sem starfa 25 eða fleiri. 

Jafnréttisnefndir 
stjórnsýslu, 
fræðasviða og 
stofnana í samstarfi 
við rektor, 
sviðsforseta og þing 
fræðasviða og 
stjórnir stofnana. 

Jafnréttisáætlanir 
liggi fyrir í síðasta 
lagi 1. janúar 2015. 

Skila skýrslum um 
framkvæmd einstakra 
jafnréttisáætlana. 

Jafnréttisnefndir 
stjórnsýslu, 
fræðasviða og 
stofnana. 

Skýrsla til 
jafnréttisnefndar 
háskólaráðs á tveggja 
ára fresti. 

Efla samráð milli 
jafnréttisnefnda innan HÍ. 

Jafnréttisnefnd 
háskólaráðs 

Árlegir 
samráðsfundir. 

Efla samráð við Stúdentaráð 
HÍ og hagsmunafélög 
stúdenta. 

Jafnréttisfulltrúi. Árlegir 
samráðsfundir. 

Stuðla að jafnri 
þátttöku í stjórnun og 
stefnumótun innan HÍ. 

Tilnefna bæði karl og konu 
og taka tillit til 
fjölbreytileika samfélagsins 
í víðum skilningi eftir því 
sem kostur er við 
tilnefningar í nefndir, 
stjórnir, ráð, starfshópa og 
hvers konar vinnuhópa, 
þegar um fleiri en þrjá 
fulltrúa er að ræða.  

Allir 
tilnefningaraðilar. 

Tilnefningaraðilar 
senda jafnréttisnefnd 
háskólaráðs árlega 
yfirlit yfir 
tilnefningar. 

Tryggja sem jafnast hlutfall 
kynja við skipan í nefndir, 
stjórnir, ráð, starfshópa og 
hvers konar vinnuhópa á 
vegum Háskóla Íslands og 
stofnana hans. Skal hlutfall 
hvors kyns aldrei vera 
minna en 40% þegar um 
fleiri en þrjá fulltrúa er að 
ræða. Tryggja einnig að 
tekið verði tillit til 
fjölbreytileika samfélagsins 
í víðum skilningi eftir því 
sem kostur er. 

Allir skipunaraðilar. Skipunaraðilar senda 
jafnréttisnefnd 
háskólaráðs árlega 
yfirlit yfir skipanir. 

 


