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2MIKILVÆGI MENNTARANNSÓKNA

▪ Menntavísindasvið Háskóla Íslands er óumdeilt höfuðvígi kennaramenntunar, 

rannsókna og nýsköpunar á sviði menntavísinda á Íslandi

▪ Menntakvika er helsta þing menntarannsókna í landinu

▪ Menntakvika 2020 heppnaðist gríðarlega vel – 340 erindi flutt rafrænt

▪ Menntarannsóknasjóður mikilvægur bakhjarl – 80 m.kr. árið 2021



SAMEINING KHÍ OG HÍ

▪ Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands árið 2008 var 

gríðarlega mikilvægt skref fyrir báðar stofnanir

▪ Sameinaður háskóli stendur sterkari að vígi

▪ Mörg markmið með sameiningunni hafa gengið eftir, öðrum er ólokið:

➢ Fagleg samþætting á enn nokkuð í land og í því felast dýrmæt tækifæri

➢ Flutningur Menntavísindasviðs á aðalsvæði Háskóla Íslands er forgangsmál



UNDIRRITUN VILJAYFIRLÝSINGAR UM FRAMTÍÐARHÚSNÆÐI 

FYRIR MENNTAVÍSINDASVIÐ



FRAMTÍÐARHÚSNÆÐI MENNTAVÍSINDASVIÐS

▪ Búið er að skila inn forathugun til mennta- og menningarmálaráðuneytis

▪ Byggir m.a. á skýrslu starfshóps skipuðum fulltrúum Menntavísindasviðs sem skilað 

var í sumar

▪ Þar er eindregið lagt til að unnið verði að húsi Menntavísindasviðs á aðalsvæði

Háskólans og einkum horft til Vatnsmýrinnar í því samhengi

▪ Mikil uppbygging Vísindagarða og fjölbreytt sóknarfæri að fá Menntavísindasvið á

svæðið
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COVID-19 OG FJARNÁM

▪ Heimsfaraldur hefur sett fjarnám í brennidepil í starfsemi Háskólans

▪ Sérfræðiþekking Menntavísindasviðs af fjarnámi

▪ Allt að helmingur nemenda skilgreinir sig sem fjarnema (skv. könnun 2018)

▪ Framundan vinna við að móta gæði fjarnáms og rafrænna kennsluhátta til

að tryggja að deildir og námsbrautir fái viðeigandi stuðning og hvatningu



NÝ STEFNUMÓTUN FYRIR TÍMABILIÐ 2021-2026

▪ Stýrihópur hefur verið skipaður

▪ Aðkoma utanaðkomandi ráðgjafa og sérfræðinga í stefnumótun

▪ Mikið af gögnum og upplýsingum til að byggja á

▪ Áhersla á ríkt samráð og virka aðkomu sem flestra

▪ Þéttari eftirfylgni í deildum og á fræðasviðum
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