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Dagskrá
Setning háskólaþings
Kl. 13.00-13.05 Rektor setur þingið og fer yfir dagskrá og tímaáætlun (5 mín.).

Dagskrárliður 1
Kl. 13.05-13.25 Rektor reifar mál sem eru efst á baugi hjá HÍ (20 mín.).

Dagskrárliður 2
Kl. 13.25-13.35 Tilnefning þriggja fulltrúa og þriggja varafulltrúa háskólasamfélagsins í 

háskólaráð HÍ fyrir tímabilið 1.7.2022 - 30.6.2024.
Málsmeðferð:
a) Kynning á framboðum og fyrirkomulagi rafrænnar kosningar (10 mín.).



Dagskrárliður 3
Kl. 13.35-14.05 Stefna HÍ 2021-2026. Í framhaldi af akkerisfundi 2022: Árangur HÍ26 og 

áframhaldandi sókn. 
Málsmeðferð:
a) Kynning. Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslumála og þróunar (15 mín.)
b) Umræður (15 mín.)

Kl. 14.05-14.20 Kaffihlé (15 mín.)

Dagskrárliður 4
Kl. 14.20-15.10 Þróun doktorsnáms og nýtt upplýsingakerfi rannsókna.

a) Kynning. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda, og Halldór Jónsson, 
sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs (30 mín.)

b) Umræður (20 mín.)



Dagskrárliður 2 (frh.)
Kl. 15.10-15.20 Tilnefning þriggja fulltrúa og þriggja varafulltrúa háskólasamfélagsins í 

háskólaráð HÍ fyrir tímabilið 1.7.2022 - 30.6.2024.
Málsmeðferð:
b) Niðurstaða kosningar (10 mín.)

Kl. 15.20 Rektor slítur háskólaþingi

Að formlegri dagskrá lokinni verður boðið upp á léttar veitingar í anddyri Aðalbyggingar



Fráfarandi háskólaráð



Á vettvangi háskólaráðs: Nýta styrkinn sem felst í breidd og dýpt 
HÍ með aukinni þverfræðilegri samvinnu og samræmingu

Dæmi um verkefni
• Samræming uppgjörs fyrir námskeið
• Samræming kennslualmanaks, s.s. vegna prófa
• Samþætting stefnuinnleiðingar og gæðastarfs
• Flutningur Menntavísindasviðs í Sögu – gríðarlegt tækifæri til nýsköpunar

og samþættingar faglegs starfs
• Sameiginleg störf
• Sameining Heilbrigðisvísindasviðs í nýrri byggingu við Landspítala –

stórauknir möguleikar í þágu samfélags og vísinda



STEFNA 2021-2026

HÍ26 
BETRI HÁSKÓLI – BETRA SAMFÉLAG



i

HÍ26 má finna hér:
https://stefna.hi.is/

Við höfum sett okkur skýra framtíðarsýn

Skólinn skapar opið og fjölbreytt umhverfi náms og rannsókna, hann er í sterku
sambandi við meginstoðir samfélagsins og í víðtæku samstarfi við háskóla og
þekkingarsetur um allan heim
Með því að tryggja óskorað traust byggt á gæðum, jafnrétti og sjálfbærni á öllum
sviðum getur Háskólinn rækt forystuhlutverk sitt í þekkingarsköpun fyrir
samfélagið

Betri háskóli – betra samfélag

Hvernig verður henni náð?
Markmið HÍ26 vísa veginn í öllu starfi skólans
Umfangsmestu verkefnin sem snúa að heildarhagsmunum skólans sett fram með 
tíu verkefnastofnum
Öll fræðasvið hafa mótað aðgerðir í átt að markmiðum



MANNAUÐUR OG STARFSGLEÐI
Stuðlað verði að hvetjandi starfs-
umhverfi með vellíðan nemenda og 
starfsfólks að leiðarljósi, sem laðar til sín 
metnaðarfullt fólk með fjölbreyttan 
bakgrunn. Stjórnun verði efld með 
stuðningi, styrkari umgjörð, fræðslu og 
þjálfun

INNVIÐIR RANNSÓKNA OG KENNSLU
Rannsóknainnviðir, aðstaða og húsnæði 
styðji við markmið um framþróun 
rannsókna og kennslu, svo og 
þverfræðilegt starf og gæði í starfsemi 
skólans

FARSÆLT HÁSKÓLASVÆÐI
Heildstæð sýn á skipulag 
háskólasvæðisins stuðli að jöfnu 
aðgengi og samheldnu 
þekkingarsamfélagi nemenda og 
starfsfólks af öllum fræðasviðum. Algild 
hönnun, vistvænar samgöngur og 
grænar tengingar verði í forgrunni

FJÁRMÁL OG REKSTUR
Fjármögnun, hagræði og skilvirkni í 
rekstri verði tryggð. Fjármögnun og 
launasetning endurspegli stefnu skólans

Góður 
vinnustaður

NOTENDAMIÐUÐ ÞJÓNUSTA
Notendamiðuð þjónusta sem byggir á 
þörfum nemenda, starfsfólks og 
stjórnenda verði í forgrunni í starfsemi 
skólans með stafrænni umbreytingu

GÆÐI NÁMS Í FYRIRRÚMI
Kennsluhættir og námsframboð verði í 
sífelldri þróun og burðarstólpi í 
gæðastarfi skólans með námsánægju 
og gæði að leiðarljósi. Áhersla verði 
á þróun stafrænna kennsluhátta, 
fjarnáms og opinna netnámskeiða

VANDAÐ FRAMHALDSNÁM
Áhersla verði lögð á að styrkja 
umgjörð og fjármögnun doktorsnáms 
og að námsframboð á meistarastigi 
verði eflt

FRAMÚRSKARANDI VÍSINDI
Stuðningur við rannsakendur verði 
efldur með bættu aðgengi að styrkjum 
og rannsóknarinnviðum, sem og 
opnum og betri aðgangi að 
rannsóknagögnum og niðurstöðum

Afl á 
grunni gæða

ÞEKKING Í ÞÁGU SJÁLFBÆRS 
SAMFÉLAGS
Háskólinn verði leiðandi á sviði
sjálfbærni í krafti kennslu, rannsókna
og þekkingarsköpunar

SJÁLFBÆR STARFSEMI
Skólinn verði í forystu í sjálfbærri
starfsemi og setji sér mælanleg
markmið á sviði kolefnishlutleysis á 
stefnutímabilinu sem byggi á 
markmiðum Íslands í þeim málaflokki

FJÖLBREYTT HÁSKÓLASAMFÉLAG
Háskólinn verði enn betri vinnustaður
sem tryggi jafnrétti og fjölbreyttan
bakgrunn nemenda og starfsfólks. 
Stutt verði sérstaklega við nemendur
af erlendum uppruna og áhersla lögð
á fjölbreytileika nemendahópsins

SAMSTARF VIÐ SAMFÉLAGIÐ
Kortlagning á hagsmunaaðilum og 
áætlun og aukinn stuðningur við
miðlun og samstarf, með áherslu á 
milliliðalaust samtal rannsakenda og 
samfélags til að bregðast við
falsfréttum, auka traust á vísindum og 
undirbyggja opinbera stefnumótun

Sjálfbærni og 

fjölbreytileiki

ÞVERFAGLEGT STARF
Umgjörð starfsins styðji í hvívetna við
þverfaglegt samstarf í kennslu, 
rannsóknum og öllu starfi skólans

ALÞJÓÐATENGSL
Sameiginlegum námsleiðum með
erlendum háskólum verði fjölgað, 
tækifæri til skiptináms aukin og stutt
við alþjóðlegt rannsóknasamstarf

NÝSKÖPUN OG FRAMFARIR
Umhverfi nýsköpunar nemenda og
rannsakenda verði eflt í samstarfi við
Vísindagarða, atvinnulíf og samfélag. 
Stuðlað verði að eflingu íslenskunnar í
heimi breytinga

STARFSHÆFNI NEMENDA
Aðgengi að símenntun verði eflt og
áhersla lögð á hæfni nemenda til að
takast á við fjölbreytt störf og
áskoranir í kvikum og tæknivæddum
heimi

Opinn og 
alþjóðlegur



Tveir straumar breytinga



Alþjóðlegt samstarf
um kennslu

Mannauður, 
vinnustaðamenning og 

þróun stjórnunar

Samfélagsleg 
nýsköpun, framfarir og 
starfshæfni nemenda

Samstarf við samfélag 
og margvíslegar leiðir 

til miðlunar

Sjálfbærniáherslur í 
kennslu, rannsóknum 

og rekstri skólans

Styrkjasókn, nýliðun í 
vísindum, opin vísindi 
og siðferði vísinda

Umgjörð, fjármögnun 
og gæði meistara- og 

doktorsnáms

Uppbygging 
rannsókna- og 

kennsluinnviða og 
þróun háskóla-

svæðisins í heild

Upplýsingatækni í 
kennslu, námsframboð 

og fjölbreytileiki 
nemendahópsins

Notendamiðuð 
þjónusta og stafræn 
umbylting stjórnsýslu

Sjá nánar í innleiðingaráætlun á UGLU > Háskólinn > Stefna Háskóla Íslands > Innleiðing HÍ26
https://ugla.hi.is/kerfi/view/page.php?sid=5859

Verkefnastofnar



Alþjóðatengsl
Þverfaglegt starf

Mannauður og starfsgleði
Fjölbreytt háskólasamfélag

Notendamiðuð þjónusta
Þverfaglegt starf
Mannauður og starfsgleði
Fjármál og rekstur

Verkefnastofnar: Helstu verkefni 2022

Alþjóðlegt
samstarf um kennslu

Kortlagning og áætlun 
fyrir sameiginlegar 

námsgráður

Aurora Borderless
Learning /stefnumótun og 
aðgerðaáætlun í deildum

Alþjóðamisseri (mobility
window) skilgreint í 

námsleiðum

Innleiðing á 
samevrópskum

upplýsingatæknistöðlum
fyrir nemendur

Mannauður, 
vinnustaðamenning 
og þróun stjórnunar

Sálfélagslegt áhættumat
f. doktorsnema, nýdoktora, 

stjórnsýslu og akademíu
Móttökumiðstöð fyrir allt 

nýtt starfsfólk
Mat á mentorakerfi og 
tillögur að endurbótum

Endurskoðun á Skrefi í 
launasetningarkerfi

Notendamiðuð 
þjónusta og 

stafræn umbylting 
stjórnsýslu

Innri samskiptaáætlun
innleidd

Uppbyggingu vöruhúss 
gagna og tól fyrir 
mælaborð innleitt

Stafræn umbylting: 
greining þjónustuferla og 

hagaðila
Fyrsti áfangi stafræns 

þjónustuborðs mótaður

MARKMIÐ Í HÍ26 VERKEFNASTOFN HELSTU VERKEFNI



Framúrskarandi vísindi
Mannauður og starfsgleði
Þverfaglegt starf

Vandað framhaldsnám
Gæði náms í fyrirrúmi
Mannauður og starfsgleði

Innviðir rannsókna og kennslu
Farsælt háskólasvæði
Framúrskarandi vísindi
Gæði náms í fyrirrúmi

Frh. Helstu verkefni 2022

Styrkjasókn, nýliðun í 
vísindum, opin 

vísindi og siðferði 
vísinda

Pre-award: Skilgreining 
og þarfagreining fyrir 

miðlæga þjónustu, m.a. 
fyrir ERC

Post-award: Skilgreining 
og þarfagreining á 
miðlægri/blandaðri 

verkefnastjórn úr alþj. 
sjóðum

Greina "best practices" 
við móttöku/þjálfun 
nýrra akademískra

starfsmanna 
í samstarfsskólum

Stefna um opin vísindi
og vörslu og aðgang 

gagna

Útbúa "statement-skjal“ 
um siðferði rannsókna

sem uppfyllir skilyrði 
Horizon Europe

Umgjörð, fjármögnun 
og gæði meistara-
og doktorsnáms

Stýrihópur um þróun 
meistaranáms, 
kortlagning á 

meistaranámi, tillögur að 
úrbótum

Viðmið og kröfur um  
gæði meistaranáms

endurskoðaðar

Vinnustofur fyrir 
leiðbeinendur um 

hlutverk og samskipti við 
nemendur

Starf umboðsmanns 
doktorsnema þróað og 

kynnt

Uppbygging 
rannsókna- og 

kennsluinnviða og 
þróun háskóla-

svæðisins í heild

Uppbygging 
kennsluaðstöðu í 

samræmi við áætlun þar 
um sem er í vinnslu

Skráning 
rannsóknainnviða, nýtt 

starf innviðastjóra og 
formgera samstarf við 

fræðasvið um 
uppbyggingu 

rannsóknainnviða

Staðfesta samstarf við 
RVK-borg um 

rammaskipulag og 
áætlanagerð

Þarfagreining og 
enduruppbygging Sögu

MARKMIÐ Í HÍ26 VERKEFNASTOFN HELSTU VERKEFNI

Skýr umgjörð um 
akademískar stöður 
þvert á fræðasvið



Nýsköpun og framfarir
Starfshæfni nemenda
Þverfaglegt starf

Samstarf við samfélagið
Alþjóðatengsl
Fjölbreytt háskólasamfélag

Þekking í þágu sjálfbærs samfélags
Sjálfbær starfsemi

Frh. Helstu verkefni 2022

Eignarhaldsfélag HÍ um 
sprotafyrirtæki

Nýsköpunarstofa 
menntunar

Kortlagning 
nýsköpunarnáms við 

skólann
Innleiðing

máltæknilausna

Kortlagning á 
hagsmunahópum og 

áætlun um 
miðlun/samstarf til hvers 

og eins

Samræmt kynningarefni Þarfagreining fyrir þróun 
ensks vefs HÍ

Mælaborð um 
námsframboð tengt 
Heimsmarkmiðunum

þróað og forprófað

Aurora kennsluskrá
mótuð (öll námskeið sem 

nemendum AURORA 
háskóla stendur til boða)

PURE – upplýsingakerfi
rannsókna notað 

(upplýsingar um rannsóknir, 
birtingar, rannsóknastyrki 

o.s.frv.)

Kortlagning á notkun og 
losun umhverfisþátta í 

rekstri. Mótun 
umhverfisáætlunar í rekstri

Samfélagsleg 
nýsköpun, framfarir 

og starfshæfni 
nemenda

Samstarf við 
samfélag og 

margvíslegar leiðir til 
miðlunar

Alþjóðatengsl

Sjálfbærniáherslur í 
kennslu, rannsóknum 

og rekstri skólans

Námskeið fyrir akademíska
og vettvangur fyrir 
milliliðalaust samtal

MARKMIÐ Í HÍ26 VERKEFNASTOFN HELSTU VERKEFNI

Gæði náms í fyrirrúmi
Samstarf við samfélagið

Upplýsingatækni 
í kennslu, 

námsframboð og 
fjölbreytileiki 

nemendahópsins

Innleiðing á áætlun um 
þróun fjarnáms

(verkefnisstjóri og 3-4 
námsleiðir á ári)

Mótun áætlunar um 
uppbyggingu 

kennsluaðstöðu

Fræðsluefni fyrir kennara
m.a. um fjölbreytt námsmat 
og fjölbreytta kennsluhætti, 

hæfniviðmið og 
kennsluþróun



Uppbygging háskólasvæðisins
• Nú stendur yfir eitthvert mesta uppbyggingarskeið í 111 ára sögu HÍ

• Hús íslenskunnar tekið í notkun á næsta ári – aðsetur íslenskunnar á 
Hugvísindasviði og Menntavísindasviði

• Lokahönnun húss heilbrigðisvísindanna hafin + endurhönnun Læknagarðs

• Kaupin á Sögu breyta leiknum – langþráður flutningur Menntavísindasviðs

• Gríðarleg aðstöðubót fyrir nemendur – nýir stúdentagarðar í Vatnsmýrinni og við 
Gamla Garð, stefnt að því að breyta Stapa í stúdentagarð, 113 stúdíóíbúðir í Sögu

• Noðurslóðasetur í undirbúningi

• Næst á dagskrá: VR-svæðið



Mikil Gróska í Vísindagörðum HÍ
• Bygging Alvotech II komin vel á veg

• Gróska komin í fulla nýtingu – suðupottur nýsköpunar, 
sprotafyrirtækja, klasa og fjölbreytts mannlífs

• Unnið að undirbúningi djúptæknikjarna

• Viðræður hafnar við fleiri þekkingarfyrirtæki



Skipulags- og samgöngumál
• Á vettvangi skipulagnefndar í samstarfi við Reykjavíkurborg er áfram unnið að 

mótun framtíðarsýnar fyrir háskólasvæðið

• Fyrsti áfangi Borgarlínu mun liggja um háskólasvæðið – þrír viðkomustaðir og 
brú yfir Fossvog

• Nýtt leiðarkerfi Strætó með tilkomu Borgarlínu kynnt á næstunni
• Nú eru um 4 komur strætisvagna pr. klst. á Suðurgötu. Þegar strætókerfið 

verður uppbyggt með Borgarlínu verða þær um 26



Bílastæðamál
• Nú eru um 2.000 bílastæði á háskólasvæðinu
• Ætla má að um 5.000 - 6.000 nemendur og starsfólk sé 

á svæðinu þegar mest er
• Þróun umferðar á Vatnsmýrarsvæðinu öllu er talin fara úr 

24.000 ferðum 2018 í um 45.000 ferðir 2025 að 
óbreyttu



Bílastæðamál
• Bílastæðasjóður sér um gjaldtöku í Skeifunni og við Gimli
• HÍ hefur fengið heimild ráðherra til innheimtu gjalds fyrir stöðureiti
• Strætó hefur óskað eftir að flytja tímabundið endastöðvar fjögurra lína á 

malarstæði austan Aðalbyggingar
• Landspítali áformar að hefja gjaldtöku fyrir stöðureiti 1. sept. 2022
• Vísindagarðar hafa þegar hafið gjaldtöku á malarstæði við Grósku
• Einnig stefnt að gjaldtöku fyrir stæði í kjallara Grósku
• Reykjavíkurborg vinnur að markvissri áætlun um gjaldskyldu bílastæða – nú 

eru um 3.000 gjaldskyld svæði í borginni og fer þeim fjölgandi



Framtíðin
• Bílastæði verða í auknum mæli gjaldskyld
• Almenningssamgöngur verða raunhæfur valkostur 

með betra kerfi
• Efling innviða er hvati til vistvænni samgangna

- Hjólaskýli
- Búningsaðstaða
- Deilibílar
- Deilihjól/rafskútur

• Efling samgöngusamninga
• Aðlaðandi gönguleiðir og dvalarsvæði



Fram undan



Háskóli unga fólksins 
13.-16. júní



Ársfundur HÍ
15. júní



Brautskráning í Laugardalshöll
25. júní



Næst á dagskrá: Rafrænt kjör fulltrúa háskólasamfélagsins 
í háskólaráð fyrir tímabilið 1.7.2022 - 30.6.2024

Kjörstjórn
• Magnús Jökull Sigurjónsson, lögfræðingur, formaður
• Inga Rán Arnarsdóttir, lögfræðingur
• Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu




