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50 ÁRA AFMÆLI ÁRNAGARÐS 20. DES.



HEIMSÓKN TIL FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐS 17. JAN.



JAPANSHÁTÍÐ 18. JAN. 



HEIMSÓKN BORGARSTJÓRNARFLOKKS SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 24. JAN



HÁSKÓLAHERMIR FYRIR FRAMHALDSSKÓLANEMA 30.-31. JAN.



TEKIÐ Á MÓTI NÝJU STARFSFÓLKI 4. FEB.



CYNTHIA ENLOE SÆMD HEIÐURSDOKTORSNAFNBÓT 4. FEB.



20 ÁRA AFMÆLISMÁLÞING VÍSINDAVEFS HÍ 7. FEB.



UT MESSAN Í HÖRPU 7.-8. FEB.



HEIMSÓKN REKTORSSKRIFSTOFU TIL HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐS 10.-12. FEB.



RE:BOOT HACK – NÝSKÖPUNARKEPPNI HÁSKÓLANEMA 14.-16. FEB.



HEIMSÓKN ÞINGFLOKKS VINSTRI GRÆNNA 21. FEB.



BRAUTSKRÁNING KANDÍDATA Í HÁSKÓLABÍÓI 22. FEB.



Á DÖFINNI



FJÁRMÁL

§ Kjarasamningum stærstu félaganna lokið og 
stofnanasamningar samþykktir

§ Grænbók mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 
fjármögnun háskóla:

- Samráðsgátt lokið. Háskóli Íslands veitti umsögn 
- Ráðherra hefur skipað starfshóp um gæði og skilvirkni í háskólum

§ Höfum nokkurn veginn náð OECD meðaltalinu, en töluvert 
vantar upp á að ná meðaltali Norðurlanda



BÓKUN HÁSKÓLARÁÐS 6. FEB.

„Ljóst er að fjármögnun Háskóla Íslands stendur enn langt að baki fjármögnun
sambærilegra háskóla á hinum Norðurlöndunum. 

Eigi stefnumarkmið ríkisstjórnarinnar um sambærilega fjármögnun háskóla á
Íslandi og á Norðurlöndum að nást árið 2025 er afar brýnt að stíga nú þegar
áþreifanleg skref í þá átt og að það komi fram í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar.

Í ljósi þessa hvetur Háskólaráð Háskóla Íslands ríkisstjórn Íslands og Alþingi að
endurskoða fimm ára fjármálaáætlun fyrir 2021-2025 og tryggja aukna
fjármögnun þannig að meðaltali Norðurlandanna verði náð árið 2025.“



SJÁLFSMAT FAGLEGRA EININGA – STAÐA MÁLA

§ Félagsvísindasvið
- Félagsfræði-,mannfræði- og þjóðfræðideild,  Félagsráðgjafardeild og Viðskiptafræðideild luku

sjálfsmati í byrjun árs 2019
- Lagadeild, Hagfræðideild og Stjórnmálafræðideild ljúka sjálfsmati á vormisseri 2020

§ Heilbrigðisvísindasvið
- Lyfjafræðideild, Matvæla- og næringarfræðideild og Sálfræðideild luku sjálfsmati í byrjun árs 2020
- Hjúkrunarfræðideild, Læknadeild og Tannlæknadeild sinna sjálfsmati haustið 2020

§ Hugvísindasvið
- Allar deildir hafa lokið sjálfsmati

§ Menntavísindasvið
- Allar deildir sinna sjálfsmati haustið 2020



SJÁLFSMAT FAGLEGRA EININGA – STAÐA MÁLA

§ Verkfræði- og náttúruvísindasvið
- Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, Rafmagns- og tölvuverkfræðideild og

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild luku sjálfsmati sl. sumar
- Jarðvísindadeild, Líf- og umhverfisvísindadeild og Raunvísindadeild sinna sjálfsmati á vormisseri 2020

§ Þverfræðilegar námsleiðir
- Umhverfis- og auðlindafræði lauk sjálfsmati í mars 2019  
- Lýðheilsuvísindin sinna sjálfsmati vorið 2021 

§ Nýtt: Mat á umgjörð rannsóknastarfs
- Hugvísindasvið skilaði skýrslu til Gæðaráðs í byrjun árs 2020
- Félagsvísindasvið hefur hafið undirbúning að verkinu

§ Sjálfsmatsskýrslu HÍ skilað 16. desember 2019
§ Miðlægar stjórnsýslueiningar luku sjálfsmati haustið 2019



§ Heimsókn ytri matshóps til HÍ 31.3.-2.4.
- Formaður: Susan Hunter, fyrrv. rektor University of Maine
- Oddrun Samdal, aðstoðarrektor kennslu við háskólann í Bergen
- Philip Nolan, rektor Maynooth University
- Dorte Salskov-Iversen, deildarforseti við Copenhagen Business School
- E. Thomas Sullivan, rektor University of Vermont
- Bjarki Grönfeldt, doktorsnemi við University of Kent, fulltrúi stúdenta

§ Ytri matshópurinn mun funda með á annað hundrað manns, 
starfsfólki, stúdentum og ytri hagsmunaaðilum

§ Mikilvægt að allir komi vel undirbúnir til funda með matshópnum

GÆÐAMÁL



AURORA ALLIANCE

§ Umsókn aðildarháskóla Aurora-háskólanetsins um styrk til að 
verða „Aurora Alliance“ skilað á morgun

§ Felur í sér aukið samstarf bandalagsins um nýjar námsleiðir 
og ýmsa nýjungar í tengslum við kennslu og rannsóknir í anda 
samfélagslegrar nýsköpunar

§ 24 ný evrópsk bandalög verða styrkt í þessari umferð

§ Niðurstaða væntanleg um mánaðarmótin júní/júlí



AURORA ALLIANCE



ÖFLUG STYRKJASÓKN í ERLENDA SJÓÐI

H2020: 351 umsókn / 48 styrkir - 13,7% árangurshlutfall - 23 milljónir evra (3 ma.kr.)
31 umsókn í matsferli

Click to add text

Rannsakandi Fræðasvið Ár Styrkur í MKR Verkefni
Magnús Tumi Guðmundsson VoN 2020 75 IMPROVE
Rannveig Ólafsdóttir VoN 2020 20 ArcticHubs
Björn Þorsteinsson HUG 2020 113 FEINART
Unnur Anna Valdimarsdóttir HVS 2019 45 CoMorMent
Andri Stefánsson VoN 2019 95 GEOPRO
Maximilian Conrad/Friðarsetur FVS 2019 40 Post-Truth Politics
Þorgerður Einarsdóttir FVS 2018 30 ACT
Anna Sigríður Ólafsdóttir MVS 2018 94 UPRIGHT
Unnur Anna Valdimarsdóttir HVS 2017 275 StressGene
Sigurður Yngvi Kristinsson HVS 2017 200 MGUS



GLÆSILEGUR ÁRANGUR Í INNLENDUM RANNSÓKNASJÓÐUM

§ Vísindamenn og doktorsnemar við Háskóla Íslands fengu úthlutað samtals
44 styrkjum úr Rannsóknasjóði Íslands styrkárið 2020

§ Vísindamenn Háskólans koma ennfremur að báðum verkefnunum sem
fengu hæstu styrkina, svokallaða öndvegisstyrki

§ Rannsóknasjóði Íslands, sem hýstur er hjá Rannís, bárust alls 382 
umsóknir um styrki að þessu sinni og hlutu 55 þeirra styrki, eða 14% 
umsókna

§ Til samanburðar voru umsóknirnar 359 í fyrra og hlutu 17% þeirra styrk



STAÐA HÍ Á ALÞJÓÐLEGUM MATSLISTUM

§ Háskóli Íslands er eini íslenski háskólinn sem er á matslistum
Shanghai Academic Ranking of World Universities og Times 
Higher Education World University Rankings

§ Röðun á alþjóðlegum listum endurspeglar mikla breidd

§ Háskóli Íslands stendur sterkur að vígi á flestum fagsviðum



SciVal – ÖFLUGT UPPLÝSINGA- OG GREININGARTÆKI

www.scival.com



SIÐAREGLUR OG SIÐANEFND

§ Endurskoðaðar siðareglur Háskóla Íslands og starfsreglur 
siðanefndar samþykktar á háskólaþingi 31. okt. og 
staðfestar af háskólaráði 5. des. 2019

§ Ný siðanefnd skipuð byrjun 2020:
- Skúli Skúlason, prófessor og fv. rektor Háskólans á Hólum, 

skipaður af háskólaráði
- Henry Alexander Henrysson, heimspekingur, skipaður af Félagi 

háskólakennara
- Sólveig Anna Bóasdóttir, prófessor, skipuð af Félagi prófessora



UPPLÝSINGATÆKNIMÁL

§ Verkefni tengd námi og kennslu
- Canvas innleiðing og þróun
- Innleiðing á stundartöflukerfi
- Doktorsnáman, innleiðing á útgáfu 

1.0 og smíði útgáfu 2.0
- Innleiðing á PURE
- Ný útgáfa umsóknarkerfis fyrir 

umsóknarlotu í mars
- Sjálfsafgreiðsla vottorða í fyrsta 

ársfjórðungi
- Endurgerð nemendasýsl hafin með 

greiningu og hönnun

§ Mímir í forgangi fram á mitt ár
§ Áhersla á mannauðskerfi
§ Málakerfi innleitt – skjalavistunaráætlun 

til staðar
§ Vottun stjórnkerfis HÍ skv ISO 27001
§ Beiðnakerfi innkaupa þróað og innleitt
§ Öflug þróun vefja HÍ



RITVER HÁSKÓLA ÍSLANDS

§ Ritver fyrst sett á laggirnar á Menntavísindasviði 
2009

§ Byggt á APA heimildarskráningarstaðli
§ Ritver Hugvísindasviðs stofnað 2014
§ Ritverin nú sameinuð í Ritver Háskóla Íslands
§ Forstöðumaður: Randi Whitney Stebbins



FRAMTÍÐARSKIPULAG HÁSKÓLASVÆÐISINS

§ Drög að nýju heildarskipulagi háskólasvæðisins unnin á 
vettvangi skipulagsnefndar háskólasvæðisins með 
erlendum ráðgjöfum 2019

- Kynnt og rædd m.a. á háskólaþingi og í háskólaráði
- Frekari kynning framundan – opinn fundur, samráðsgátt, kynning 

fyrir stúdentum o.fl.
- Kynning fyrir fulltrúum Reykjavíkurborgar
- Vinna við nýtt rammaskipulag



SAMGÖNGU- OG BÍLASTÆÐAMÁL Í DEIGLUNNI

§ Starfshópur um bílastæðamál, þ.m.t. mögulega gjaldtöku, hefur skilað 
fyrstu tillögum

- Bílastæði á lóðum Háskóla Íslands verði almennt gjaldskyld
- Öflugir samgöngusamningar verði gerðir við starfsmenn þar sem hagrænir hvatar verða 

notaðir (samgöngustyrkur, afsláttur á árskorti í Strætó, ökutækjastyrkur)
- Nemendur fái árskort í strætó 

§ Tillögurnar eru nú til umsagnar hjá fræðasviðum, Stúdentaráði, 
skipulagsnefnd o.fl. 



STÚDENTAGARÐUR VIÐ GAMLA GARÐ – FRAMKVÆMDIR HAFNAR



MÝRARGARÐUR – NÝR STÚDENTAGARÐUR VIÐ SÆMUNDARGÖTU VÍGÐUR Á FIMMTUDAG



GRÓSKA TEKIN Í NOTKUN Í VOR



VÍSINDAGARÐAR HÁSKÓLA ÍSLANDS



ÖRYGGISMÁL

§ Innbrotahrina í lok síðasta árs
§ Hjartastuðtæki sett upp í öllum byggingum á 

næstunni
§ Kóróna-veirufaraldurinn – neyðarstjórn fylgist 

með þróun mála



HUGVÍSINDASVIÐ

§ 24. Hugvísindaþing haldið 13.-14. mars. Lykilfyrirlesari er Carolyne Larrington, 
prófessor í miðaldabókmenntum við Oxford háskóla

§ Rafbókadagur haldinn í samvinnu við Landsbókasafn Íslands-
Háskólabókasafn, í tilefni þess að Hugvísindasvið hefur gert átak í kaupum á
rafrænum fræðiritum með styrk úr Aldarafmælissjóði

§ Fyrstu styrkir úr Menntasjóði Hugvísindasviðs verða veittir við lok
Hugvísindaþings, 14. mars. Sjóðurinn var myndaður með sameiningu nokkurra
styrktarsjóða fyrir námsmenn í hugvísindum og er honum ætlað að styrkja
nemendur á lokastigum doktorsnáms



FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

§ Jóhanna Gunnlaugsdóttir, prófessor, sæmd fálkaorðu á nýársdag fyrir brautryðjendastarf á sviði
kennslu og rannsókna í upplýsingafræði og skjalastjórnun

§ Ársfundur Félagsvísindastofnunar 24. feb.: Uppbygging rannsóknainnviða í félagsvísindum við HÍ

§ Nýir deildarforsetar: Gylfi Magnússon, dósent við Viðskiptafræðideild, Jónína Einarsdóttir, prófessor
við Félagsfræði- mannfræði- og þjóðfræðideild og Ása Ólafsdóttir, prófessor við Lagadeild

§ Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðumaður
Félagsvísindastofnunar, eru meðal þeirra sem standa að Evrópsku samfélagskönnuninni sem hlaut
á dögum nærri 5 m. evra styrk frá ESB. Markmiðið er m.a. að geta lagt betur mat á
samfélagsþróunina í Evrópu



HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

§ Hátíð í tiltefni af eins árs afmæli 
Heilbrigðisvísindastofunar HÍ haldin 9. mars

§ Viðurkenning Alþjóðaráðs hjúkrunarfræðinga
á Rannsókna- og þróunarsetri um ICNP® á
Íslandi

§ Fjöldi doktorsvarna frá deildum HVS hefur 
aldrei verið meiri en 2019



MENNTAVÍSINDASVIÐ

§ Nýr styrktarsjóður Þuríðar J. Kristjánsdó]r. Styrkir doktorsnema á sviði kennslumála

§ Broddflugan – nýr samfélagsverkefnasjóður fyrir nemendur. Markmiðið er að nemendur virkji 
reynslu sína úr námi `l að láta goa af sér leiða í samfélaginu

§ Heilsuhegðun ungra Íslendinga – viðamikil langbmarannsókn á stöðu heilbrigðisþáaa ungra 
Íslendinga. Niðurstöður kynntar á ráðstefnu 27. feb. 

§ PISA í hnotskurn – Staða íslenskra nemenda í alþjóðlegum samanburði. Fundaröð á vegum 
MVS, Menntamálastofnunar og Kennarasambands Íslands. Næs` fundur 2. mars um 
stærðfræðilæsi

§ Fundaröðinni lýkur með málþinginu Menntastefna: hvað ræður för? 13. mars. Meðal 
frummælenda verður finnski fræðimaðurinn Pasi Sahlberg, sem hefur verið ráðgjafi 
Reykjavíkurborgar um mótun menntastefnu

§ Nýr valkostur í kennaranámi – í haust verður boðið upp á MT-námsleiðir (e. Master of 
Teaching) fyrir þá sem stefna á kennaranám



VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ

• Sigurður Reynir Gíslason, vísindamaður, sæmdur fálkaorðu á nýársdag fyrir framlag til íslenskra
jarðvísinda og kolefnisbindingar

• Jarðvísindastofnun hefur opnað nýjan vef, seismis.hi.is, sem inniheldur skjálftarit frá
skjálftamælum á Íslandi á tímabilinu 1910-2010 og ýmis önnur gögn um jarðskjálfta frá sama
tíma

• Tveir öndvegisstyrkir Rannís til verkefna tengdra VoN: Hannes Jónsson, prófessor, fyrir
verkefnið „Kerfisbundin hönnun á rafefnahvötum fyrir sértæka afoxun CO2 í vistvænt eldsneyti“. 
Erla Sturludóttir, lektor við LbhÍ, og Gunnar Stefánsson, prófessor við HÍ, fyrir verkefnið
„Fiskveiðar til framtíðar“

• Námsbraut í land- og ferðamálafræði, Samtök ferðaþjónustunnar, Náms- og starfsráðgjöf HÍ og
Íslenski ferðaklasinn undirrituðu 11. feb. samstarfssamning um eflingu starfsþróunar og
vettvangsnáms í ferðaþjónustu. Markmið að byggja brýr milli háskólamenntunar og greinarinnar



FRAMUNDAN

§ Háskóladagurinn laugardaginn 29. feb.

§ Heimsókn Joan Gabel, rektors Minnesota-háskóla, og sendinefndar frá 
skólanum 2.-3. mars

§ Næsti fundur í röðinni „Háskólinn og heimsmarkmiðin“ í byrjun mars

§ Vísinda- og nýsköpunarverðlaun Háskóla Íslands – frestur til að skila inn 
tillögum er 11. mars

§ Hugvísindaþing 13.-14. mars

§ Heimsókn ytri matshóps vegna úttektar á Háskóla Íslands 31. mars-3. apríl

§ Opinn fundur og samráðsgátt um skipulag háskólasvæðisins í mars



90 ÁRA AFMÆLISHÁTIÐ VIGDÍSAR FINNBOGADÓTTUR 15. APRÍL




