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Dagskrá
1.  Efst á baugi
2.  Árleg veiting viðurkenninga 

til starfsfólks HÍ



Nýliðnir viðburðir



Vísindavaka Rannís haldin 1. október



LEGO League keppnin haldin 19. nóvember



LEGO League



Juergen Boos hlaut alþjóðlegu 
Vigdísarverðlaunin 5. október



Menntakvika 6.-7. október



Þjóðarspegillinn haldinn 27.-28. október



Göngum saman veitti 15 m.kr. styrki til 
grunnrannsókna 12. október



Háskólatónleikar hófu göngu sína á nýjan 
leik. Hljómsveitin Kusk, 12. október



Arctic Circle 13.-16. okt.



Heimsókn Sauli Niinistö, 
forseta Finnlands, 19. október



Kristín Ingvarsdóttir lektor hlaut viðurkenningu 
japanskra stjórnvalda 17. nóvember 



Háskólaþing haldið 18. nóvember
▪ Fyrsta sjálfbærniskýrsla HÍ
▪ Skipulag, framkvæmdir og samgöngur á háskólasvæðinu



Háskólaþing



Háskólaþing



Kennsluakademía opinberu háskólanna 2022



Kennsluaðstaða

▪

▪

▪



Katrín R. Frímannsdóttir, nýr 
stefnu- og gæðastjóri HÍ



HÍ hlýtur vottun fyrir stjórnun 
upplýsingaöryggis – ISO27001



Nýr öryggisvefur kominn í loftið
▪

▪

▪

▪



Ráðstefna UN Women haldin í HÍ 10. nóvember



HÍ hlaut viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar 2022



Fræðsluáætlun HÍ um jafnrétti 2022-2025
▪ Styður við jafnréttisáherslur í stefnu og gildum skólans
▪ Starfsfólk verði öruggara í umræðu um jafnréttismál, 

öðlist aukna þekkingu og skilning á aðstæðum 
fjölbreytilegs nemendahóps

▪ Grunnur sem hægt er að byggja á, og stjórnendur hvött 
til að huga að áframhaldandi fræðslu í takt við þarfir á 
hverjum stað

Framkvæmd
▪ Myndbönd – Að jafnaði fjögur stutt myndbönd (5-10 

mín.) um þema hvers árs
▪ Umræður – jafnréttisfræðsluteymi heimsækir 

deildarfundi, námsbrautarfundi, starfsmannafundi o.s.frv. 
▪ Vinnustofur – Boðið upp á 3-4 vinnustofur á hverju ári 

fyrir þau sem vilja tileinka sér efnið betur



2022-2023: Hinsegin og kyn
▪ Jafnréttismál í Háskóla Íslands
▪ Hinsegin 101
▪ Kynsegin (e. non-binary) og trans
▪ Kyn og rannsóknir

2023-2024: Fjölbreytileiki, öráreiti og ofbeldi
▪ Fatlað fólk, öráreitni, ableismi, aðgengismál og algild hönnun
▪ #MeToo, kynferðisleg áreitni og ofbeldi
▪ Innflytjendur, rasismi og öráreitni
▪ Ómeðvitaðir fordómar (e. unconscious bias)

2024-2025: Forréttindi, jaðarsetning og valdatengsl
▪ Karlar og kynjajafnrétti
▪ Fátækt, stéttaskipting og efnahagslegur jöfnuður
▪ Femínismi og framgangur kvenna innan háskólasamfélagsins
▪ Stofnanavald, kvartanir og samskipti við þolendur
▪ Samskipti leiðbeinenda og nemenda og staða ungra rannsakenda (e. precariousness)



▪ Beðið er 2. umræðu fjárlagafrumvarps á Alþingi
▪ Áætlað er að umræðan hefjist nk. föstudag
▪ HÍ sendi athugasemdir við frumvarpsdrögin sem kynnt 

voru í 1. umræðu
▪ Mikilvægt er að tekið sé tillit til þeirra
▪ Árið 2023 verður þungt

Fjármál



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Fjármunir í samstarf háskóla



▪

▪

▪

Staða mála



Alþjóðlegt samstarf



Ísland tók í fyrsta sinn við stjórn NUS á þessu ári



Aurora samstarfið



Um Aurora 

aurora-universities.eu

• Samstarfsnet stofnað 2016 
• Tíu evrópskir rannsóknaháskólar
• Vinna saman að auknum samfélagslegum áhrifum náms og rannsókna
• Háskóli Íslands er leiðandi í Aurora; rektor HÍ er forseti Aurora, HÍ stýrir rannsókna 

og nýsköpunarhluta samstarfsins og Alma Ágústdóttir er forseti Aurora stúdentaráðsins

aurora-universities.eu
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1. Háskóli Íslands
2. VU Amsterdam
3. University of East Anglia
4. Copenhagen Business School
5. University Duisburg-Essen
6. Palacký University Olomouc
7. University of Innsbruck
8. University of Rovira i Virgili
9. University of Naples Federico II
10. University Paris-Est Créteil 
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Aurora háskólarnir



Fanney Karlsdóttir, 
nýr verkefnisstjóri 
AURORA 
samstarfsins



Ný köll 2022-2024
▪ Styrkir til evrópskra háskólaneta til að dýpka samstarf og 

auka gæði háskólanáms og rannsókna í Evrópu
▪ Áfram mikilvægasta verkfæri ESB til að byggja evrópskt 

mennta‐ og rannsóknasvæði
▪ Aurora mun fyrir lok janúar sækja um áframhaldandi 

fjármögnun í 2023 kalli fyrir tímabilið 2023-2027
▪ HÍ leiðir umsóknina

• Mun hærri styrkur en áður (að hámarki rúmir 2 
milljarðar ISK) 

• Sveigjanlegri styrkur (e. lump sum) og til lengri tíma
• Drögum lærdóma af fyrsta verkefninu:

- Einfaldara skipulag og stjórnun 
- Betri forgangsröðum verkefna 

European Universities Initiative

Fyrstu köll 2019-2020



Fram undan



▪

▪

▪

▪

▪





Veiting árlegrar viðurkenningar til starfsfólks HÍ





Afhending prófskírteina í Háskólabíói 21. október


