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námsleiðir í boði

13.300 nemendur stunda
nám í 25 deildum

nemendur útskrifaðir árlega

nemendur í fjarnámi

brautskráðir doktorar 2015
1/3 Íslendinga á aldrinum 
25-64 ára hefur lokið 
háskólanámi1

Rannsóknasetur á 10 
stöðum um allt land

Háskóli Íslands aflar sértekna 
sem nema um 1/3 af 
heildartekjum skólans

Háskólalest fyrir grunnskóla-
nemendur hefur heimsótt
39 skóla og 2.600 nemendur

grunnskólanemendur hafa heimsótt 
Vísindasmiðju HÍ frá 2012

Heildartekjur (fjárveiting og sértekjur) háskóla á hvern nemanda 
eru mun lægri á Íslandi en í öðrum norrænum ríkjum

Munurinn er um það bil helmingur! 

Sérfræðingar Háskóla Íslands taka virkan þátt í samfélagsumræðu 
og veita sérfræðiráðgjöf til stofnana og atvinnulífs

Nemendur standa að mörgum fjölbreyttum og brýnum 
samfélagsverkefnum

Háskóli Íslands menntar fólk til þátttöku á öllum sviðum atvinnu- 
og þjóðlífs og er þannig undirstaða framsækins samfélags 

Grunnám71%

Meistara- og 
doktorsnám29%

32%

68%

Sértekjur námu 5,6 ma. kr. 
árið 2015

Fjárveiting 12,2 ma. kr. árið 2015

NÁIN TENGSL VIÐ SAMFÉLAGIÐ

14.800

nemendur 12-16 ára hafa sótt 
Háskóla unga fólksins frá 20044.000

heimsókna á Vísindavef HÍ árið 20151,6
milljónir

yfir þær stofnanir sem Íslendingar 
bera mest traust til23. sæti

sækja sí- og endurmenntunar-
námskeið á vegum HÍ á ári hverju7.500

opnir fyrirlestrar, málþing og 
ráðstefnur um brýn samfélagsmál á 
hverju ári fyrir almenning og fagfólk

1.000...

NÁM

FJÁRMÖGNUN OG SÉRTEKJUR

2Gallupkönnun mars 20161Education at a Glance 2016

Heildartekjur háskóla á ársnema 
á Norðurlöndum árið 2015

Háskóli Íslands Danmörk Noregur Svíþjóð Finnland
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HÁSKÓLI ÍSLANDS Í HNOTSKURN

Háskóli Íslands vinnur með 
atvinnulífinu að yfir 300 

samstarfsverkefnum á ári, 
svo sem á sviði sjávarútvegs, 

landbúnaðar, orkumála
og ferðaþjónustu

Háskóli Íslands stuðlar að 
uppbyggingu fjölbreytilegs 

atvinnulífs á svæði 
Vísindagarða HÍ

Mörg framsæknustu 
þekkingarfyrirtæki 

landsins eru í samstarfi
við Háskóla Íslands

Fjölmörg nýsköpunarfyrirtæki 
og einkaleyfi hafa orðið til

í tengslum við rannsóknir 
starfsfólks Háskóla Íslands

á undanförnum árum 

RANNSÓKNIR OG ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF 

NÝSKÖPUN OG ATVINNULÍF

   

Háskóli Íslands
er í 12.–16. sæti

meðal háskóla á 
Norðurlöndum3

Fræðimenn Háskóla 
Íslands eiga aðild
að 82% birtra 
vísindagreina

íslenskra háskóla

Háskóli Íslands hefur á 
síðustu tveimur árum 

aflað á annan
milljarð króna

í erlendum rannsóknar-
styrkjum

Háskóli Íslands skorar 
næsthæst á 

Norðurlöndum mælt
í tilvitnunum

í alþjóðlega viður-
kenndum tímaritum4

Háskóli Íslands
er í sæti 

201-250
á styrkleikalista THE

af 17 þúsund 
háskólum

í heiminum3

3Times Higher Education World University Rankings 2016 4Thomson Reuters

Háskóli Íslands er með samninga um skiptinám við yfir 500 erlenda háskóla, 
þar á meðal við bestu háskóla heims samkvæmt THE3

Með alþjóðlegu samstarfi færir Háskóli Íslands samfélaginu nýjustu 
þekkingu í vísindum og skapar fjölmörg ný tækifæri til samstarfs  

Rannsóknir eru grundvöllur hagvaxtar og samkeppnishæfni samfélaga

Háskóli Íslands á í nánu samstarfi við allar helstu stofnanir samfélagsins 
á sviði heilbrigðis-, félags-, mennta- og menningarmála

SAMSTARFSLÖND 
HÁSKÓLA ÍSLANDS


