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NOKKRIR  VIÐBURÐIR  FRÁ  SÍÐASTA  UPPLÝSINGAFUNDI



BRAUTSKRÁNING  KANDÍDATA  23.  FEBRÚAR



HÁSKÓLADAGURINN  2. MARS



HÁSKÓLADAGURINN  2. MARS



ÁFALLASAGA  KVENNA  8. MARS



WIKI4WOMEN  8. MARS



HUGVÍSINDAÞING  8.-9. MARS



RÁÐSTEFNA  UM  LOFTSLAGSMÁL  1. MARS



MÁLÞING  UM  DÓM  MANNRÉTTINDADÓMSTÓLS  EVRÓPU 

UM  SKIPUN  LANDSRÉTTARDÓMARA  20. MARS



10  ÁRA  AFMÆLI ALÞJÓÐLEGS  NÁMS  Í  MENNTUNARFRÆÐI  29. MARS



SÆMUNDARSTUND  21. MARS



TEKIÐ  Á  MÓTI  NÝJU  STARFSFÓLKI



DYGGIR  STARFSMENN  KVADDIR



HAGNÝTINGARVERÐLAUN  HÁSKÓLA  ÍSLANDS  VEITT  27.  MARS 



ÍSLENSKU  BÓKMENNTAVERÐLAUNIN

 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í 

plöntuvistfræði, hlaut ásamt 

samstarfsmönnum Íslensku 

bókmenntaverðlaunin 2018 fyrir bókina  

„Flóra Íslands – blómplöntur og 

byrkningar“



NILS  KLIM  VERÐLAUNIN

 Finnur Dellsén, dósent við Sagnfræði-

og heimspekideild, hlaut hin virtu Nils 

Klim verðlaun fyrir framúrskarandi 

árangur í rannsóknum á sviði 

þekkingarfræði og vísindaheimspeki



NÝTT  RIT  UM  STJÓRNSKIPULAG  OG  STJÓRNSÝSLU  HÁSKÓLA  ÍSLANDS

 Skýrsla Ómars H. Kristmundssonar, prófessors

 Unnin að beiðni rektors - liður í umbótastarfi 

 Tilgangur: Að leggja mat á árangri breytinga á 

skipulagi og stjórnkerfi sem tóku gildi 1.7.2008

 Leiðarljós: Hvernig bæta megi innviði Háskólans 

þannig að hann geti sem best gegnt hlutverki 

sínu sem alþjóðlegur rannsóknaháskóli 

 Birt á háskólavefnum (sjá frétt frá 7. mars)



MÁL  Á  DÖFINNI



FJÁRMÁLAÁÆTLUN  2020-2024  – FRAMLÖG  TIL  HÁSKÓLA

 Lögð hefur verið fram ný fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024

 Textinn í áætluninni um háskólastigið er fremur óskýr, almenns eðlis og 

óljóst hvað kemur í hlut háskóla á næstu árum til styrkingar rekstrar 

þeirra, enda þótt vikið sé að því að ná eigi meðaltali OECD ríkja á 

áætlunartímabilinu og á endanum meðaltali Norðurlanda

 Fyrir háskóla og rannsóknastofnanir er áætlunin sem hér segir (m.kr):

Fjárlög Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun Áætlun

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Háskólastig án LÍN 38.629 39.098 39.623 39.814 40.233 40.205

Breyting frá árinu 2019 469 994 1.185 1.604 1.576

Árleg breyting 469 525 191 419 -28

Uppsöfnuð breyting 469 1.463 2.648 4.252 5.828



FJÁRMÁLAÁÆTLUN  2020-2024  – ANNAÐ

 Óljóst á þessari stundu hversu mikið háskólar fá til þess að 

styrkja rekstrargrundvöll sinn

 Átak vegna kennaramenntunar, m.a. styrkir til þeirra sem 

ljúka kennaranámi og launað vettvangsnám

 Fagháskólastigið og uppbygging þess

 Breytingar hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna



FJÁRMÁLAÁÆTLUN  2020-2024  – HÚSNÆÐISMÁL

 Tekið er fram að þarfagreining vegna flutnings 

Menntavísindasviðs standi yfir 

 Texti um byggingu Húss íslenskunnar og framkvæmdir fyrir 

Heilbrigðisvísindasvið á LSH svæðinu er óljós en mennta- og 

menningarmálaráðuneyti hefur stafest að gert er ráð fyrir 

þessum framkvæmdum á tímabilinu

 Fjallað um framtíðarfyrirkomulag fasteigna hjá stofnunum ríkisins



KJARASAMNINGAR  FRAMUNDAN

 Almenni markaðurinn semur á undan ríkisstarfsmönnum

 Starfsmenn í 21 kjarafélagi – langflestir í Félagi háskólakennara og Félagi prófessora

 Kjarasamningar lausir frá 1. apríl

 Samráðsnefnd háskólaráðs um kjaramál hefur fundað með FPR og FH. Áherslur m.a.:

- Hærri laun, ekki síst fyrir unga akademíska starfsmenn, lækkun kennsluskyldu

- Bætt kjör stundakennara

 Nýtt verklag: Miðlægir kjarasamningar og stofnanasamningar gerðir sem mest samhliða



RAMMASKIPULAG  HÁSKÓLASVÆÐISINS

 Endurskoðun rammaskipulags fyrir háskólasvæðið stendur yfir

 Unnið á vettvangi skipulagsnefndar háskólasvæðisins með ráðgjöf 

frá erlendum sérfræðingum í skipulagi háskólasvæða

 Þriðju vinnubúðir með hagaðilum haldnar í byrjun maí nk.

 Tillögu að endurskoðuðu rammaskipulagi skilað í júní nk.

 Kynnt og rætt ítarlega í framhaldinu



BYGGINGARMÁL

 Starfshópur um framtíðarhúsnæði fyrir MVS skilar áfangaskýrslu í vor

 Lokaskýrsla væntanleg í byrjun desember

 Framkvæmdir við Hús íslenskra fræða hefjast að nýju á þessu ári

 Mikil uppbygging á svæði Vísindagarða HÍ í Vatnsmýrinni

 Gróska tekið í notkun í desember nk.

 Vinna við undirbúning nýbyggingar fyrir HVS í tengslum við nýjan 

Landspítala gengur skv. áætlun 



HÚS  KENNSLUNNAR  – MIÐSTÖÐ  ÞJÓNUSTU  VIÐ  KENNARA

 Sérhannaðar kennslustofur
fyrir rafræna kennsluhætti

 Aðstaða til að læra á rafrænt
prófahald og
námsumsjónarkerfi

 Aðstaða fyrir
kennsluþróunarstjóra sviða

 Útstöð fyrir
Menntavísindasvið

 Aðstaða fyrir
Upplýsingatæknisvið

 Kennslumiðstöð

 Prófaskrifstofa

 Kennsluskrá

 Matsskrifstofa

 Miðstöð framhaldsnáms



Á  DÖFINNI  Í  KENNSLUMÁLUM

 Þróun og innleiðing rafrænna kennsluhátta

 Innleiðing rafræns prófahalds

 Val á nýju námsumsjónarkerfi og innleiðing þess

 Mótun stefnu um fjarkennslu

 Tillögur um stuðning og umbun fyrir gæði kennslu



Á  DÖFINNI  Í  KENNSLUMÁLUM

 Kennsluafsláttur til kennsluþróunar - tilraunaverkefni til eins árs

 Fastir kennarar geta sótt um styrk til að þróa eigin kennslu eða efla kennslufærni

 Kennarar afla sér þekkingar og nýta við eigin kennslu með stuðningi Kennslumiðstöðvar

 Tvær styrkleiðir
- Kennsluafsláttur (280 tímar) – námskeið og stuðningur frá Kennslumiðstöð

- 300.000 kr. ferðastyrkur og minni kennsluafsláttur (100 tímar) – námskeið erlendis og stuðningur Kennslumiðstöðvar

 Mótframlag frá deild í formi kennsluafsláttar (140 t / 100 t)

 Má nýta á haustmisseri 2019 eða vormisseri 2020

 Gert ráð fyrir að veittir verði um 20 styrkir

 Áhersla á að styrkja kennara frá sem flestum deildum 

 Verður auglýst í þessari viku



Námsvalshjól á vef Háskóla Íslands 

 Allar grunnnámsleiðir flokkaðar í 10 flokka eftir 
viðfangsefni

 Styður við upplýst og ígrundað námsval nemenda 
– Nemendur geta fundið námsleiðir byggt á viðfangsefnum 

– Tengsl milli námsleiða sýnilegri, bæði innan fræðasviða og þverfaglega

– Betri heildarsýn á námsframboð HÍ

– Upplýsingar um framhaldsnám og / eða framtíðarstarf að loknu 
grunnnámi aðgengilegri

– Nýtist í náms- og starfsráðgjöf innan HÍ og á fyrri skólastigum

 Fræðasvið eru að flokka allar námsleiðir

 Sett á háskólavefinn 15. apríl 



NÁMSVALSHJÓL  – FLOKKAR

 Samfélag og stjórnmál

 Efnahagur, lög og rekstur

 Kennsla, siðfræði og mannleg hegðun

 Samskipti, fjölmiðlar og upplýsingatækni

 Saga, menning, listir og trú

 Tungumál og málvísindi

 Líftækni og lyf

 Heilsa, líkami og líðan

 Tækni, verkfræði, raunvísindi og tölur

 Lífríki, umhverfi og auðlindir



ENDURSKOÐUN  MATSKERFIS

 Endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna:

– Áhersla á endurskoðun mats á samfélagsáhrifum og kennslu

– Tillögur liggja fyrir í vor

 Í kjölfar tillagna um mat á kennslu og 

samfélagsvirkni verði matsramminn tekinn til 

heildarendurskoðunar, svo mat á kennslu, 

samfélagsvirkni og rannsóknum myndi heild



BREYTTAR  ÁHERSLUR  VARÐANDI  ÁHRIF  MATSKERFIS

 Úthlutun verkefnastyrkja frá Rannsóknasjóði HÍ

 Úthlutun doktorsstyrkja

 Úthlutun rannsóknamissera 

 Tímabundin tilfærsla í starfi

 Framgangur

 Ótímabundin ráðning

 Deililíkan



NÝR  MATSLISTI  THE  UM  SAMFÉLAGSLEG  ÁHRIF  HÁSKÓLA  Í  DAG

 Nýr matslisti Times Higher Education um samfélagsleg 

áhrif háskóla birtur í dag

 Svarar sívaxandi kröfu um að háskólar efli samfélögin 

sem þeir starfa í, m.a. með nýtingu og miðlun 

þekkingar og nýsköpun í þágu samfélagsins

 Byggt er á 11 af 17 sjálfbærnimarkmiðum SÞ

 Snúa m.a. að fátækt, fæðuöryggi og hungri, heilsu og 

vellíðan, jafnrétti kynjanna, aðgengi að vatni og orku, 

sjálfbærri neyslu og framleiðslu, aðgerðum gegn 

loftslagsbreytingum, verndun úthafanna og sjálfbærri 

nýtingu vistkerfa



...



FRAMUNDAN

 Nýdoktorastyrkir tilkynntir síðar í vikunni

 Opnun nýs rannsóknaseturs á
Laugarvatni 5. apríl

 Ársfundur HÍ 7. maí

 Háskólaþing 10. maí

 Vorfagnaður starfsfólks 24. maí

 Háskóli unga fólksins 11.-14. júní

 Brauskráning kandídata 22. júní



...


