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▪ Neyðarstjórn Háskóla Íslands hefur verið virk frá febrúar
▪ Neyðarstigi lýst yfir 6. mars – námskynning á Akureyri blásin af 7. mars
▪ Samkomubann sett á 16. mars – engin kennsla í húsakynnum HÍ
– Búið var að undirbúa rafræna kennslu skv. viðbragðsáætlun – unnið náið með fræðasviðum,
deildum og kennurum
– Lagt upp með að ljúka misserinu og námsmati með eins eðlilegum hætti og hægt er
– Vikan 9.-13. mars fór í að undirbúa að öll kennsla yrði rafræn

– Vikan 16.-20. mars fór í að tryggja að öll kennsla í skólanum gengi upp á rafrænan hátt í öllum
deildum og fræðasviðum
– Vikunni 23.-30. mars varið í að útfæra námsmat

NEYÐARSTJÓRN HÁSKÓLA ÍSLANDS

▪ Námsmat endurskoðað – breytilegt eftir námskeiðum enda aðstæður ólíkar, t.d.
hvað varðar verklegt nám, símat, vægi lokaprófa og eðli námsefnis
– Kennarar völdu þá leið í námsmati sem best hentar hverju námskeiði innan setts ramma

▪ Á meðal úrræða voru heimapróf, rafræn próf í Inspera, verkefni og ritgerðir. Mörg
af þessum úrræðum voru framkvæmd á sama tíma og auglýst próf á próftöflu
▪ Markmiðið var að eyða óvissu sem er íþyngjandi fyrir nemendur skólans

NÁMSMAT

▪ Markmið: Kennsla og námsmat með eins eðlilegum hætti og unnt er og að tryggja gæði
▪ Á sama tíma verði áhrif þess ef nemar nái ekki fullnægjandi árangri á vorprófum milduð:
– Reglur um tvífall gilda ekki vegna vormisseris 2020
– Nemendur sem standast námsmat í námskeiði geta sótt um að fá birtri lokaeinkunn breytt í „staðið án einkunnar“
– Sérreglur einstakra deilda um að nemendur þurfi að ná lágmarkseinkunn í lokaprófi námskeiðs þar sem það er
einn af matsþáttum (á móti hlutaprófum, ritgerðum o.s.frv.) munu ekki gilda á vormisseri 2020. Vegið meðaltal
allra námsmatsþátta gildir þá sem lokaeinkunn
– Tryggt verður að nemendur geti þreytt þau sjúkra- og endurtökupróf sem reglur HÍ kveða á um vegna vormisseris
2020 og haustmisseris 2019

▪ Frestur til að skrá sig í námskeið á næsta haustmisseri framlengdur
▪ Skilafrestur á lokaritgerðum framlengdur um viku

NÁMSMAT - ÚTFÆRSLA

▪ Úrræðum Náms- og starfsráðgjafar fjölgað
▪ Sálfræðiráðgjöf sálfræðinema aukin
▪ Hugrún, geðfræðsluráðgjöf,
https://gedfraedsla.is/, hefur aukið þjónustu
sína
▪ Aðstoð og þjónusta kennara og skrifstofa
fræðasviða gagnvart nemendum
ómetanleg

HEILSA OG VELLÍÐAN Í FORGANGI – NEMENDUR

SPÁLÍKAN HÁSKÓLA ÍSLANDS UM ÞRÓUN COVID-19-FARALDURSINS

▪ Vísindamenn við HÍ eru í samstarfi við Embætti
landlæknis og sóttvarnalækni að undirbúa
vísindarannsóknina Líðan þjóðar á tímum COVID-19
▪ Markmiðið að afla sem mestrar þekkingar á áhrifum
faraldursins á líðan og lífsgæði landsmanna til þess
m.a. að geta í framtíðinni brugðist enn betur við
áhrifum samfélagslegra áfalla
▪ Að rannsókninni stendur reyndur hópur
vísindamanna undir forystu Unnar Önnu
Valdimarsdóttur, prófessors við Læknadeild Háskóla
Íslands
▪ Rannsóknin er hluti af alþjóðlegu rannsóknarverkefni
og er opin öllum einstaklingum 18 ára og eldri sem
hafa rafræn skilríki

LÍÐAN ÞJÓÐAR Á TÍMUM COVID-19

▪ Frestur til að skrá sig í framhaldsnám framlengdur
til 20. maí
▪ Fjarkynningar á framhaldsnámi:
– Félagsvísindasvið 15. apríl
– Heilbrigðisvísindasvið 16. apríl
– Hugvísindasvið 17. og 22. apríl

– Menntavísindasvið 20. apríl
– Verkfræði- og náttúruvísindasvið 21. apríl

▪ Frestur til að skrá sig í grunnnám framlengdur til
15. júní
▪ Unnið að undirbúningi fjarkynningar á grunnnámi

SKRÁNINGARFRESTIR OG FJARKYNNINGAR

▪ Fyrirsjáanlegt að atvinnuleysi verði mikið á komandi mánuðum
▪ Til að draga úr neikvæðum áhrifum atvinnuleysis undirbýr HÍ sig til
að taka við stórum hópi nemenda sem verður fyrir atvinnumissi
▪ Þrátt fyrir aukið álag sem slík aðgerð hefði í för með sér má ætla að
HÍ geti, með stuðningi stjórnvalda, tekið við fleiri nemendum ef
nauðsyn krefði
▪ Jákvæð áhrif af slíkri aðgerð fyrir samfélagið gætu orðið veruleg

LÍKLEG FJÖLGUN NEMENDA

▪ Háskóli Íslands er með sérstök úrræði til sumarnáms
I. Sumarnám fyrir nemendur á háskólastigi
II. Úrræði fyrir væntanlega háskólanemendur og
aðfararnámskeið fyrir háskólanema
III. Almenningsfræðsla
• Opin netnámskeið (edX)

SUMARNÁM

▪ Rafrænar kynningar á grunnnámi í maí
▪ Menntaverðlaun Háskólans á sínum stað (inneignarnóta í stað bókar)
▪ Afreks og hvatningarsjóður, umsóknarfrestur 15. júní

▪ Brautskráning 27. júní með breyttu sniði
▪ Háskóli unga fólksins fellur niður þetta árið
▪ Háskólalestinni frestað a.m.k. til hausts

HORFT FRAM Á VEGINN

