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HÁTÍÐ BRAUTSKRÁÐRA DOKTORA 1. DES.



HEIMSÓKN MARGRÉTAR ÞÓRHILDAR DANADROTTNINGAR 1. DES.



HÁTÍÐARDAGSKRÁ Í VERÖLD Í TILEFNI HEIMSÓKNAR DROTTNINGAR



TÆKNIFRÆÐISETUR Í HAFNARFIRÐI OPNAÐ Í LOK NÓV.



SETBERG AFHENT HÍ – VERÐUR HÚS KENNSLUNNAR



NÝ ÁÆTLUN – EUROPEAN UNIVERSITIES INITIATIVE

 Nýtt verkefni sem hefur að markmiði að tengja betur saman evrópska 

háskóla með myndun skipulegra háskólaneta

 60 m. evrum verður veitt til 12 háskólaneta í fyrstu umferð

 Háskólaráð samþykkti 10. jan. að HÍ taki ásamt nokkrum 

aðildarháskólum Aurora-samstarfsnetsins, Copenhagen Business 

School o.fl. háskólum þátt í umsókn um að mynda eitt þessara 

samstarfsneta



METAÐSÓKN AÐ VÍSINDAVEF HÍ 2018

 Þriðji mest sótti vefur landsins 2018

 775.000 notendur á árinu

 Að meðaltali heimsóttu 32.000

gestir Vísindavef HÍ í hverri viku

 12.000 svör

 Fjöldi notenda hefur vaxið um

100.000 (30%) á fimm ára tímabili



NÝSKÖPUN – HAGNÝTUM HUGVITIÐ: „SOUND OF VISION“ 23. JAN.



ÚTHLUTUN ÚR RANNSÓKNASJÓÐI ÍSLANDS – FRÁBÆR ÁRANGUR VÍSINDAMANNA HÍ

 Tveir af þremur öndvegisstyrkjum komu í hlut

fræðimanna við HÍ 

– Jón Ólafsson prófessor: „Lýðræðisleg stjórnarskrárgerð“

– Egill Skúlason prófessor: „Binding niturs“

 Alls hlutu fræðimenn og framhaldsnemar HÍ og tengdra

stofnana 48 rannsóknastyrki af 61



HEIMSÓKNIR REKTORS Í ALLAR DEILDIR OG Á ÞING FRÆÐASVIÐA 2018-2019



FJÁRMÁL

 Vinna við gerð fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar fyrir 2020-2024 stendur yfir

 Útreikningar HÍ sýna að það vantar a.m.k. 1 ma.kr. til skólans til að ná meðaltali OECD

 Vantar síðan um 8 ma.kr. til að ná meðaltali Norðurlandanna

 Verið að endurskoða reikniflokka á vettvangi ráðuneytisins

 Breytt deililíkan og ný aðferðafræði við að áætla fjölda akademískra starfsmanna fyrir 

einstök fræðasvið samþykkt í háskólaráði í jan.

 Kjarasamningar framundan



STEFNA HÁSKÓLA ÍSLANDS 2016-2021 – STAÐA OG ÁRANGUR



HÍ21 – MIÐBIKSMAT

 Ian Creagh, alþjóðlegur ráðgjafi í stefnumótun háskóla

 Niðurstöður kynntar fyrir háskólaráði, stjórnendateymi

rektors, forsetum fræðasviða og öðrum stjórnendum

 Innleiðingarferlið gengur vel – gott starf þrátt fyrir

takmarkaða fjármuni

 Stíga þarf frekari skref til að tryggja árangur



HÍ21 – MIÐBIKSMAT, HELSTU NIÐURSTÖÐUR

 Skýrari forgangsröðun aðgerða og útlistun á áhrifum og röðun þeirra

 Styrkja og samþætta stoðþjónustu til að tryggja hámarks stuðning við rannsóknir og kennslu

 Styrkja stjórnunarkjarna HÍ21

 Samþætta HÍ21 betur við starfsemina, áætlanagerð og skiptingu fjár – ekki „sérverkefni“ 

 Styðja markvisst við leiðtoga- og stjórnunarhæfni stjórnenda innan skólans

 Heildstæð áætlun um samráð stjórnenda og starfsfólks um HÍ21, ekki síst á fræðasviðum



ÚTTEKT Á STJÓRNSKIPULAGI OG STJÓRNSÝSLU

 Höfundar Ómar H. Kristmundsson og 

Ásta Möller

 Lokaskýrsla kynnt í háskólaráði

 Fyrri áfangaskýrslur hafa verið kynntar 

og ræddar í háskólaráði og á háskólaþingi



ÁRANGUR AF HÍ21 – KENNSLA

 Stefna Háskóla Íslands um gæði náms og kennslu 2018-2021  í innleiðingu

 Aðgerðaráætlun til þriggja ára

 Innleiðing á rafrænu prófahaldi stendur yfir

– um helmingur prófa rafrænn við lok 2019, innleiðing langt komin 2020-2021

 Kennarar geti sótt um ráðrúm til að sinna eigin kennsluþróun - kynnt á

þessu misseri



ÁRANGUR AF HÍ21 – KENNSLA

 Verið að þróa viðmið um gæði fjarnáms og skipuleggja stuðning við það á

völdum sviðum – lýkur á þessu ári

 Val á nýju námsumsjónarkerfi er í útboðsferli

 Setberg verður Hús kennslunnar

– Nýtt í þágu kennslumála og stuðnings við kennara

– Prófahald, stuðningur við rafræna kennsluhætti, kennslumiðstöð, 

upptökuaðstaða, námsbraut í kennslu á háskólastigi o.fl

– Tekið í notkun á þessu misseri



ÁRANGUR AF HÍ21 – RANNSÓKNIR

 Rannsóknainnviðaáætlun: Þarfagreining unnin í samvinnu við fræðasvið

 Almennt mest þörf á stoðþjónustu, ekki síst við rekstur rannsóknaverkefna

 Gagnasöfn og tímarit/bækur í forgrunni á FVS, HUG og MVS

 Tæki og tæknifólk í forgrunni á HVS og VoN

 Áætlunin fjármögnuð með tæpum 240 m.kr. fyrstu tvö árin. Frekari fjármögnun áætluð

 Nýliðun í rannsóknum: – 12 viðbótar doktorsstyrkir 2018-2019

– Viðbótar rekstrarfé og ferðastyrkir fyrir doktorsnema

– Allt að 10 nýdoktorarstyrkir 2019 



ÁRANGUR AF HÍ21 – RANNSÓKNIR

 Endurskoðun sjóða:

– Rannsóknasjóður HÍ, doktorsnemasjóður.  Tillögur um breytingar sendar

til umsagnar á næstu dögum

– Rannsóknasjóður HÍ, verkefnasjóður.  Umsóknum hefur fjölgað í kjölfar

þess að heimilt var að sækja um til allt að þriggja ára í senn

– Árangur og gæði rannsóknastarfs metin á grundvelli fjölbreytts framlags

til þekkingarsköpunar og mismunandi birtingarhefða



ÁRANGUR AF HÍ21 – VIRK ÞÁTTTAKA Í SAMFÉLAGI OG ATVINNULÍFI

 Þróun viðmiða um mat á samfélagsvirkni

– Mikið rætt í evrópskum rannsóknarháskólum um þessar mundir

– Aðferðir Vínarháskóla hafðar til hliðsjónar við mótun stefnu

– Tillögur starfshóps kynntar fyrir lok þessa misseris



ÁRANGUR AF HÍ21 – ENDURSKOÐUN VINNUMATSKERFIS 

 Vísindanefnd opinberu háskólanna lagði til að matsrammanum verði 

haldið óbreyttum að sinni 

 Lögð áhersla á að finna leiðir til að umbuna sérstaklega fyrir kennslu 

annars vegar og samfélagsvirkni hins vegar

 Matskerfisnefnd staðfesti tillögur vísindanefndar í des. sl.

 Í kjölfar tillagna um mat á kennslu og samfélagsvirkni verði 

matsramminn tekinn til heildarendurskoðunar, svo mat á kennslu, 

samfélagsvirkni og rannsóknum myndi heild 



ÁRANGUR AF HÍ21 – MANNAUÐUR

 Áætlun um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu – í brenndepli á þessari önn:

– Nýir kennarar með hálfa kennsluskyldu fyrsta ár í starfi

– Kennarar fá kennsluafslátt eftir fæðingarorlof

– Stuðningur við fjölskyldufólk í vetrarleyfum

– Fjölskylduvænni vinnumenning

 Ný stjórnendaþjálfun

– Áhersla á breytingastjórnun, jafnrétti, samræmingu fjölskylduábyrgðar og vinnu o.fl.

 Aukin geðheilbrigðisþjónusta við nemendur frá 2018 

– Hópmeðferð, þjónusta sálfræðinema, aukin sálfræðiþjónusta NSHÍ



ÁRANGUR AF HÍ21 – MANNAUÐUR

 Innleiðing jafnlaunastaðals í HÍ

 Jafnlaunastefna HÍ samþykkt einróma á fundi háskólaráðs 18. okt. sl. 

 Fyrri úttekt af tveimur á jafnlaunastefnu HÍ hefur þegar farið fram, 

stefnt að síðari úttektinni um miðjan mars nk.

 Vottunar að vænta fyrir lok þessa misseris

 Byrjað að greiða að fullu tungumálanámskeið fyrir nýráðið erlent

starfsfólk og maka



AÐGERÐIR Í KJÖLFAR #METOO

 Starfshópur rektors um viðbrögð við #metoo skilaði 

16 tillögum um aðgerðir. Dæmi:

 Nýr ábendingahnappur í Uglu og á ytri vef til að auðvelda fólki að 

tilkynna um einelti eða kynbundna og kynferðislega áreitni eða ofbeldi

 Rannsókn á kennslukönnun sem mögulegs vettvangs áreitni

 Könnun á umfangi og einkennum kynferðislegrar áreitni,

eineltis og annars ofbeldis meðal starfsfólks og stúdenta

 Fræðsla fyrir stjórnendur, starfsmenn og stúdenta með áherslu

á jafnréttismál, vinnumenningu og birtingarmyndir ofbeldis 

 Mikilvægt að allt háskólasamfélagið taki höndum saman



SKIPULAGS- OG HÚSNÆÐISMÁL

 Vinna við endurskoðun rammaskipulags fyrir háskólasvæðið stendur yfir

– Unnið á vettvangi skipulagsnefndar háskólasvæðisins

– Ráðgjöf frá erlendum sérfræðingum í skipulagi háskólasvæða (kampusa)

 Nýr starfshópur um framtíðarhúsnæði fyrir MVS settur á laggirnar

 Undirbúningur framtíðarhúsnæðis HVS á Landspítalalóðinni stendur yfir

 Framkvæmdir við Hús íslenskra fræða hefjast að nýju á þessu ári

 Mikil uppbygging á svæði Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. í Vatnsmýrinni



SAMGÖNGU- OG BÍLASTÆÐAMÁL

 Starfshópur um bættar samgöngur á Vatnsmýrarsvæðinu hefur 

skilað drögum að skýrslu

– Samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, HÍ, Landspítala og HR

 Ítarleg kynning á síðasta háskólaþingi – verður áfram á dagskrá

 Mótun framtíðarfyrirkomulags bílastæðamála á háskólasvæðinu 

framundan



NÝ STARFSUMHVERFISKÖNNUN



Framkvæmd og heimtur

• Könnun á starfsumhverfi HÍ lögð 

fyrir allt fastráðið starfsfólk HÍ í 

fjóða sinn

• Gagnaöflun

– 31. október til 21. desember 2018

– Netkönnun

• Svarhlutfall: 63% 

• Gögn voru vigtuð eftir deildum og 

starfseiningum
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Þegar á heildina er litið, 

hversu ánægð(ur) eða

óánægð(ur) ert þú í starfi

þínu? Þeir sem eru frekar eða

mjög ánægðir

Litaðar súlur - 2018

Gráar súlur – 2012, 2014, 2016
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Finnur þú fyrir streitu í starfi þínu?
Þeir sem segja oftast eða alltaf

Litaðar súlur - 2018

Gráar súlur – 2012, 2014, 2016
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Átt þú auðvelt með að

samræma vinnu og fjölskyldulíf? 
Þeir sem segja oftast eða alltaf
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Ánægja með launakjör
Þeir sem segja frekar eða mjög óánægð(ur)

Litaðar súlur - 2018

Gráar súlur – 2012, 2014, 2016
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Telur þú að stoðþjónusta við styrkumsóknir í samkeppnissjóði, einkaleyfaumsóknir og hagnýtingu

rannsóknarniðurstaðna sé nægjanleg fyrir þig eða hefðir þú þörf fyrir meiri þjónustu á því sviði?
Hef þörf fyrir meiri þjónustu

Litaðar súlur - 2018

Gráar súlur - 2012, 2014, 2016
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Á DÖFINNI HJÁ FRÆÐASVIÐUNUM



Á DÖFINNI Á FÉLAGSVÍSINDASVIÐI

 Nýtt þjónustutorg FVS tók til starfa í janúar

 Námskeið í blandaðri kennslu (e. blended learning) fyrir kennara á FVS í

samvinnu við CBS í Kaupmannahöfn

 Nýtt kjörsvið undir umhverfis- og auðlindafræði í sjávarauðlindafræði, í samstarfi

við deildir FVS, Sjávarútvegsskóla sameinuðu þjóðanna og HA

 Undirbúningur að þverfræðilegri námsleið í kynjafræði í samstarfi við önnur svið HÍ

 Björg Thorarensen sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á nýársdag



Á DÖFINNI Á HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐI

 19. ráðstefnan í líf- og heilbrigðisvísindum 3.-4. jan.

 Sameiginlegt þverfræðilegt námskeið fyrir fyrsta árs nemendur í

heilbrigðisvísindum

 Sameiginleg skrifstofa HVS á 4. hæð í Læknagarði

 Þarfagreining vegna framtíðarhúsnæði HVS í tengslum við LSH

 Ný námsleið: Þverfræðilegt meistaranám í iðnaðarlíftækni í

samvinnu HVS, VoN og Alvotech



Á DÖFINNI Á HUGVÍSINDASVIÐI

 Scandinavia-Japan Sasakawa stofnunin styrkir fimm ára starf lektors í japönskum fræðum

 Samningur HÍ og forsætisráðuneytis um ráðgjöf Siðfræðistofnunar við stjórnvöld um 

siðfræðileg efni

 Allar deildir HUG hafa lokið sjálfsmati í tengslum við QEF2

 Samningur HÍ og Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra um kennslu og rannsóknir á

táknmálsfræði og táknmálstúlkun



Á DÖFINNI Á MENNTAVÍSINDASVIÐI

 Fræðslukvöld fyrir foreldra í samstarfi við Fróða foreldra í jan.

 Ráðstefnan „Framhaldsskólinn í brennidepli“ 8. feb.

– Fjallað um námsumhverfi, kennsluhætti, markaðsvæðingu, skólaval og

brotthvarf

– Sérrit NETLU helgað málefninu

 Næsti fyrirlestur í röðinni „Lærum með leiðtogum“ 13. feb. Kristín H. 

Gísladóttir fjallar um samfélagsverkefnið Hugrúnu



Á DÖFINNI Á VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐI

 Meistaradagur náttúruvísindanna 25. jan.

 Hakkaþon á vegum nemenda VoN 2.-3. feb.

 Verkefnið „Sound of Vision“ hlaut fyrstu verðlaun í úrslitum

Nýsköpunarverðlauna framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

 Kesara Anamathawat-Jónsson meðlimur í Konunglega breska

smásjárfélaginu, fyrst íslenskra vísindamanna

 Þóra Ellen Þórhallsdóttir og samstarfsmenn hlutu Íslensku

bókmenntaverðlaunin



FRAMUNDAN

 Háskólahermirinn 7.-8. feb.

 UT-messan í Hörpu 8.-9. feb.

 Næsti fyrirlestur í röðinni „Nýsköpun – hagnýtum hugvitið“: 

Hilmar Veigar Pétursson, „Frá hugmynd til sýndarheimsyfirráða“, 

Hátíðasal 12. feb.  

 Brautskráning kandídata í Háskólabíói 23. feb.

 Háskóladagurinn 2. mars



...


