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Háskóla Íslands

DAGSKRÁ



NÝLIÐNIR VIÐBURÐIR



FIRST LEGO LEAGUE KEPPNIN HALDIN Í HÁSKÓLABÍÓI 10. NÓV.



GULLEGGIÐ 2018



NÝ FUNDARÖÐ UM NÝSKÖPUN: HAGNÝTING HUGVITSINS, 2. NÓV.



HAGNÝTING HUGVITSINS 22. NÓV. 



HAGNÝTING HUGVITSINS 22. NÓV. 



SOUND OF VISION Í ÚRSLIT NÝSKÖPUNARVERÐLAUNA ESB



VÍSINDAGARÐAR HÁSKÓLA ÍSLANDS Í ÖRRI UPPBYGGINGU
Ný heimasíða: www.visindagardar.is



FJÖLSÓTTUR KYNNINGARFUNDUR UM VÍSINDAGARÐA HÁSKÓLA ÍSLANDS



HVATNINGARVERÐLAUN JAFNRÉTTISMÁLA 19. NÓV.

 Hvatningarverðlaun jafnréttismála veitt í 
Hátíðasal 19. nóv.

 Samstarfsverkefni atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, landsnefndar
UN Women á Íslandi, Samtaka
atvinnulífsins og Festu, miðstöðvar um 
samfélagsábyrgð



GÆÐAMÁL

 Sjálfsmat deilda hefur nú tekið flugið. Tvær deildir hafa lokið
sjálfsmati og í lok ársins bætast sex aðrar við

 Á næsta ári munu níu deildir til viðbótar takast á við verkefnið

 Þá verður einnig hafist handa við að undirbúa ytra mat Háskólans
en það er á dagskrá á útmánuðum 2020.

 Gæðanefnd vinnur nú að tillögum um hvernig best sé að haga
eftirfylgni við sjálfsmat deilda þannig að það leiði örugglega til
umbóta í öllu innra starfi Háskólans



HÍ21 – MIÐBIKSMAT OG HEIMSÓKN IAN CREAGH



HÍ21 – MIÐBIKSMAT OG HEIMSÓKN IAN CREAGH



ÁHERSLA Á KENNSLUMÁL

 HÍ21: Framsækin sýn á nám og kennslu

 Miklar breytingar í farvatninu

 Nýir nemendahópar

 Aukin samkeppni um nemendur

 Breyttar væntingar nemenda, t.d. um sveigjanlegt

nám og nýja kennsluhætti

 Stafræna byltingin



NÝ STEFNA HÍ UM GÆÐI NÁMS OG KENNSLU 2018-2021

 Skýrir áherslur og sýn HÍ á gæði náms og kennslu við skólann

 Tilgreinir forgangsverkefni sem stuðla að gæðum

 Aðgerðaáætlun til þriggja ára 

 Styður við gæði kennslu og stuðlar að sífelldri kennsluþróun

 Þrjú markmið sem lýsa framtíðarsýn 

1. Innan HÍ er öflugt námssamfélag nemenda og kennara

2. Gæði náms og kennslu er í öndvegi í starfi skólans

3. HÍ þjónar fjölbreyttu samfélagi með því að bjóða margvíslegar leiðir til náms

 Kynnt á öllum fræðasviðum og send öllu starfsfólki og stúdentum



FJÁRMÁL

 Alþingi hefur lokið annarri umræðu um fjárlagafrumvarp

fyrir 2019

 Framlag til Háskóla Íslands er óbreytt

 Framlag til samkeppnissjóða lækkar um 144 m.kr. vegna

hagræðingarkröfu

 Fjármálanefnd háskólaráðs er að ganga frá tillögu að

breyttu deililíkani til háskólaráðs – verður afgreidd í janúar

 Mannaflaáætlun fyrir Háskóla Íslands í undirbúningi



 Háskóli Íslands er í 250.-300. sæti í heiminum og í 19. sæti á Norðurlöndum 

2018-2019

 Endurspeglar styrk Háskóla Íslands sem alþjóðlegs rannsóknaháskóla

 Skapar tækifæri til samstarfs við erlenda háskóla og vísindastofnanir

 Einstök fræðasvið:

- Félagsvísindi í 251.-300. sæti

- Heilbrigðisvísindi í 301.-400. sæti

- Hugvísindi í 201.-250. sæti

- Lífvísindi í 126.-150. sæti

- Raunvísindi í 176.-200. sæti

- Sálfræði í 301.-400. sæti

 Niðurstaða fyrir verkfræði, tækni og tölvunarfræði tilkynnt 29. nóv.

 Fréttir um ‚Highly Cited Researchers‘ berast síðar í dag

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2018-2019



EIRÍKUR RÖGNVALDSSON HLAUT VERÐLAUN JÓNASAR HALLGRÍMSSONAR Á 
DEGI ÍSLENSKRAR TUNGU 16. NÓV. 



FRAMUNDAN – HÁTÍÐ BRAUTSKRÁÐRA DOKTORA OG 
HEIMSÓKN DANADROTTNINGAR 1. DES.



FRAMUNDAN

Heimsóknir rektors í allar deildir Háskólans í vetur

 Stofnun Auðnu – tæknitorgs í desember nk.



Á AÐVENTUNNI

 Jólamessa guðfræðinema í kapellunni 1. des.  

 Starfsmannasvið býður til notalegra

samverustunda á aðventunni

 Arnar Eggert Thoroddsen – tónlistarhugvekja í

kapellunni 4. des.

 Aðventusöngur Kvennakórs við Háskóla Íslands

 Forðumst logandi kertaskreytingar!



VIÐURKENNINGAR TIL STARFSFÓLKS



...


