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2DAGSKRÁ
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STARFSFÓLKS HÁSKÓLA ÍSLANDS



3FULLVELDISDAGURINN 1. DESEMBER



4HÁTÍÐ BRAUTSKRÁÐRA DOKTORA 1. DESEMBER

§ Nýtt myndband um doktorsnám við Háskóla Íslands á Youtube-
rás skólans

§ https://www.youtube.com/watch?v=ZGWLZYna81g&t=8s

§ Einnig gefinn út fallegur bæklingur í tilefni dagsins

https://www.youtube.com/watch?v=ZGWLZYna81g&t=8s


5FUNDARÖÐ MEÐ ÞINGFLOKKUM STJÓRNMÁLAFLOKKANA

§ Nú stendur yfir fundaröð með þingflokkum allra 
stjórnmálaflokka á Alþingi

§ Þingmenn afar áhugasamir um starfsemi Háskóla Íslands, 
þ. á m. hvernig okkur hefur tekist til á tímum COVID-19

§ Gott tækifæri til að útskýra sjónarmið Háskóla Íslands og 
fara yfir áskoranir framundan, ekki síst varðandi 
fjármögnun
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HÁSKÓLI ÍSLANDS HLÝTUR VIÐURKENNINGU JAFNVÆGISVOGARINNAR 

§ Háskóli Íslands hlaut í nóvember gullmerki Jafnvægisvogarinnar – hreyfiaflsverkefnis 
Félags kvenna í atvinnulífinu

§ Verkefnið miðar að því að jafna hlut kynjanna í stjórnunarstjörfum fyrirtækja og 
stofnana

§ Jafnframt að virkja íslenskt atvinnulíf til að verða fyrirmynd jafnréttis fyrir aðrar þjóðir

§ Þáttakendur í Jafnvægisvoginni koma víðsvegar að úr íslensku atvinnulífi
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KRISTINN JÓHANNESSON NÝR SVIÐSSTJÓRI FRAMKVÆMA- OG 
TÆKNISVIÐS MIÐLÆGRAR STJÓRNSÝSLU



EFLING RANNSÓKNASETRA HÁSKÓLA ÍSLANDS

§ Nýtt Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Breiðdalsvík í undirbúningi
§ Ráðning forstöðumanns og verkefnisstjóra stendur yfir
§ Megináhersla setursins verður á rannsóknir í jarðfræði

§ Þá verða setrin orðin 10 um land allt
§ Einnig er hafin á ný starfsemi í Vestmannaeyjum

§ Rannsóknir á hvölum, háhyrningum sérstaklega

§ Markmið Stofnunar rannóknasetra Háskóla Íslands er að stuðla að rannsóknum, 
menntun og leiðbeiningu framhaldsnema víða um land 

§ Vettvangur samstarfsverkefna Háskóla Íslands við nærsamfélög, stofnanir og 
fyrirtæki

§ 2019 voru starfsmenn rannsóknasetranna 37 talsins í 22,5 stöðugildum og veltan 
um 300 mkr.



NEMENDUR



VERULEG FJÖLGUN NEMENDA Í HÁSKÓLA ÍSLANDS SL. 2-3 ÁR

§ Fjölgun grunn- og framhaldsnema frá haustmisseri 2019 til 
haustmisseris 2020 er rúm 13% 

§ Þetta er ánægjuleg þróun en jafnframt áskorun fyrir allt starfsfólk og 
nemendur Háskóla Íslands

§ Fjölgunin á sér stað á sama tíma og kljást þarf við erfiðar aðstæður 
vegna COVID-19 og umbylta kennslu og öðru starfi skólans af 
öryggisástæðum til verndar heilsu starfsfólks og nemenda
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HEILDARFJÖLDI NEMENDA Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
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FJÖLDI NEMENDA Í GRUNN- OG FRAMHALDSNÁMI
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UMSÓKNIR VEGNA VORMISSERIS 2021 

2019 2020 Aukning milli ára

Grunnnám 415 617 49%

Framhaldsnám á meistarastigi 683 1.144 68%



14SPRETTUR – NÝTT VERKEFNI Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

§ Markmið Spretts er að stuðla að jöfnum tækifærum til menntunar

§ Styður og undirbýr efnilega nemendur með innflytjendabakgrunn til háskólanáms

§ Byggir á þýska verkefninu Chance hoch zwei frá háskólanum Duisburg-Essen

§ Verkefnið hefur unnið til Aurora Diversity and Equality Award

§ Í haust byrjuðu 10 fyrstu nemendurnir í Spretti



15SPRETTUR

§ Námsstuðningur – heimavinnuhópur

§ Félagslegur stuðningur – mentorakerfi

§ Fjárhagslegur stuðningur

§ Viðburðir í Háskóla Íslands

§ Menningarviðburðir o.fl.



FJÁRMÁL



FJÁRMÁL

§ Fjárhagsáætlun fyrir Háskóla Íslands er í vinnslu

§ Ný stefna Vísinda- og tækniráðs:

- “Stefnt er að því að fjármögnun háskóla hér á landi verði í takti við 
önnur ríki á Norðurlöndum árið 2025”

§ Sjálfstæði Háskóla Íslands tryggt með stofnun sérstaks félags utan
um fasteignir skólans

§ Endurskoðun reiknilíkans á vettvangi ráðuneytis



FJÁRLAGAFRUMVARP – HLUTUR HÁSKÓLA ÍSLANDS

Háskóli Íslands - nýtt fé m.kr.

Hækkun framlaga vegna brautskráninga 403,6

Fjölgun nemenda í hjúkrunarfræði 72,0

Framlag vegna Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur 20,0

Tímabundið framlag til SVF fellt niður -20,0

Samtals 475,6

Launa- og verðlagsbætur 543,1

Háskóli Íslands samtals 1.018,7



FJÁRLAGAFRUMVARP – SAMKEPPNISSJÓÐIR

Fjárlög 2020 Frumvarp 2021 Breyting m.kr. Breyting %
Alþjóðlegar samstarfsáætlanir 35,2 35,2 0 0,0

Markáætlun 181,5 181,5 0 0,0

Rannsóknasjóður 2.475,6 3.775,6 1.300 52,5

Innviðasjóður 279,0 522,0 243 87,1

Rammaáætlun ESB 3.237,5 5.860,2 2.623 81,0

Matvælasjóður 396,5 637,2 241 60,7

Tækniþróunarsjóður 2.288,1 3.626,5 1.338 58,5

Samtals 8.893,4 14.638,2 5.745 64,6



MÓTUN NÝRRAR HEILDARSTEFNU HÁSKÓLA ÍSLANDS
FYRIR TÍMABILIÐ 2021-2026



AFURÐIR SAMRÁÐS Á HÁSKÓLAÞINGI

Háskólaþing markaði upphaf samráðsferlisins
§ Niðurstöður 14 vinnuhópa

§ Þemu og áherslur greindar

§ Samtali byggðu á niðurstöðum háskólaþings 
haldið áfram 25. nóvember á upplýsinga- og 
samráðsfundi rektors með stjórnendum og á 
fundi Stúdentaráðs



FYRSTU NIÐURSTÖÐUR VARÐANDI FRAMTÍÐARSÝN

HVAÐ: Hvaða meginstoðir mynda hlutverk Háskóla Íslands og þau 
verðmæti sem hann lætur í té?

§ NÁM OG KENNSLUHÆTTIR
§ RANNSÓKNIR
§ SAMFÉLAGSLEGT AFL OG ÁHRIF

HVERNIG: Hvaða meginviðmið eru leiðarljós í allri þjónustu og 
starfsemi Háskóla Íslands?

§ FRAMÚRSKARANDI MANNAUÐUR, MENNING OG INNVIÐIR
§ FJÖLBREYTILEIKI, JAFNRÉTTI OG SJÁLFBÆRNI
§ NÝSKÖPUN, FRAMFARIR OG ÞVERFRÆÐILEIKI
§ STERK STAÐA OG TENGSL Á ALÞJÓÐAVETTVANGI



HVAÐ!

Hvaða meginstoðir mynda hlutverk Háskóla Íslands og 
þau verðmæti sem hann lætur í té?

§ NÁM OG KENNSLUHÆTTIR
§ Vagga menntunar, þar sem nútímalegir og fjölbreyttir 

kennsluhættir undirbúa nemendur vel fyrir áskoranir 
framtíðarsamfélags

§ RANNSÓKNIR
§ Öflugur rannsóknarháskóli þar sem ríkir víðtækt innbyrðis samstarf 

um rannsóknarinnviði og þverfaglega nálgun

§ SAMFÉLAGSLEGT AFL OG ÁHRIF
§ Stofnun sem leikur forystuhlutverk í samfélaginu og leiðir bæði 

samvinnu og sameiginlega þróun í þágu þess



HVERNIG!

Hvaða meginviðmið eru leiðarljós í allri þjónustu og starfsemi Háskóla 
Íslands?

§ MANNAUÐUR, MENNING OG INNVIÐ
§ Ein heild sem býður upp á framúrskarandi starfs- og námsaðstöðu og sterkar tengingar 

milli deilda, sviða og stofnana

§ FJÖLBREYTILEIKI, JAFNRÉTTI OG SJÁLFBÆRNI
§ Vettvangur jafnréttis og sjálfbærni, þar sem fjölbreyttur hópur nemenda og starfsfólks 

starfar með hliðsjón af heildrænni sjálfbærnihugsun

§ NÝSKÖPUN, FRAMFARIR OG ÞVERFRÆÐILEIKI
§ Mikilvæg uppspretta nýsköpunar, hugmynda og þekkingar í krafti rannsókna og 

menntastarfs

§ STAÐA OG TENGSL Á ALÞJÓÐAVETTVANGI
§ Alþjóðlega viðurkenndur háskóli með sterkar tengingar og samstarf við alþjóðlegt 

háskólasamfélag



NIÐURSTÖÐUR - FORGANGSMÁL

Nám og kennsla
§ Auka áherslu á að námið geri nemendur hæfa til að 

takast á við fjölbreytt störf
§ Efla nýsköpun og gæði í kennslu og kennsluháttum
§ Efla alþjóðatengingu Háskólans með auknu erlendu 

samstarfi i námsleiðum og kennslu

Rannsóknir
§ Efla stuðning við rannsakendur með bættu aðgengi að 

styrkjum og rannsóknarinnviðum
§ Auka áherslu á rannsóknarframlag akademísks 

starfsfólks 
§ Auka rannsóknarsamstarf innan og á milli fræðasviða
§ Auka alþjóðlegt rannsóknarsamstarf

Mannauður
§ Hlúa betur að starfsumhverfi og vinnustaðamenningu
§ Grípa til markvissra aðgerða til þess að bæta nýliðun 

starfsfólks

Samfélag
§ Auka áherslu á að Háskólinn mennti nemendahóp með 

fjölbreyttan bakgrunn (tengist námi og kennslu)
§ Tengja námsbrautir og verkefni í kennslu betur við 

atvinnulíf og samfélag (tengist námi og kennslu)
§ Efla hagnýtingu rannsókna og samfélagslega nýsköpun 

(tengist rannsóknum)
§ Auka áherslu á að kennsla og rannsóknir þjóni íslensku 

samfélagi
§ Efla þátt Háskólans í að hlúa að íslenskri tungu og 

málsamfélagi
§ Styrkja hlutverk Háskólans sem aflvaka í gagnrýnni 

umræðu í samfélaginu

Önnur forgangsmál
§ Aðlaga stjórnskipulag að aukinni samvinnu þvert á 

deildir og svið
§ Auka áherslu á að skólanum verði tryggt nægilegt 

fjármagn til þess að rannsóknar- og kennslumarkmiðum 
verði náð 



HÁSKÓLAÞING NÓVEMBER 2020
FRAMTÍÐARSÝN 2026

SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM

NIÐURSTÖÐUR – SJÖ EFSTU FORGANGSMÁLIN



HÁSKÓLAÞING NÓVEMBER 2020
FRAMTÍÐARSÝN 2026

SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM

VEFSÍÐA STEFNUMÓTUNAR OG SAMRÁÐSGÁTT

§ Vefsíða stefnumótunar og samráðsgátt hafa verið settar á laggirnar
§ Samráðsgátt skapar háskólaborgurum vettvang til að fylgjast með 

stefnumótunarferlinu og koma á framfæri hugmyndum, afstöðu eða 
ábendingum tengdum stefnumótuninni

§ Þar má nálgast lykilgögn úr stefnumótunarvinnunni
§ Einstaklingar geta sent in skrifleg erindi
§ Hópar geta óskað eftir fundi með stýrihópi
§ Einnig mikilvægur vettvangur samráðs á síðari stigum 

stefnumótunarferlisins 

https://www.hi.is/stefna

https://www.hi.is/stefna


TÍMAÁÆTLUN OG ÁFANGAR

1. Samráð við hagsmunaaðila – innleggsfasi samráðs (nóvember-desember)
§ Samráðsferli hefst með umræðum á háskólaþingi – leitað hugmynda um sýn og 

meginviðfangsefni
§ Annað samráð í kjölfarið – áhersla á nýjar leiðir í rafrænu samráði í ljósi COVID-19

2. Stefnudrög kynnt, rýnd og ítruð – rýnifasi samráðs (janúar-mars)
§ Fyrstu drög nýrrar stefnu lögð fram til umræðu í háskólaráði, á samráðs- og upplýsingafundum 

rektors og víðar, í samráði við rektor
§ Drögin kynnt í samráðsgátt til umsagnar

3. Samþykkt og samstilling – lokafasi stefnumótunarvinnu (apríl-maí)
§ Stefnurammi yfirfarinn og endurmetinn í ljósi athugasemda og viðhorfa úr samráði
§ Endanleg stefna ásamt markmiðum og áætlunum lögð fyrir háskólaþing og háskólaráð til 

umræðu og samþykktar
§ Samhliða lögð fram áætlun um innleiðingu stefnunnar og eftirfylgni



ÖFLUGT ALÞJÓÐASTARF 
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30BIRTINGAR Í ERLENDU SAMSTARFI



Fjöldi fræðasviðslista sem HÍ er á

31

THE Subject Rankings 2021 ARWU Subject Rankings 2020
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https://alliance.aurora-network.global



#EuropeanUniversities

Þróun háskóla framtíðarinnar

284 háskólar
í 41 bandalögum (alliances)

31 lönd í Evrópu

Allt að 5 MILLJÓN € úr Erasmus+
Allt að 2 MILLJÓN € úr Horizon 2020

Fyrir hvert
bandalag



AÐILDARHÁSKÓLARNIR



ÁHERSLUR AURORA ALLIANCE

§ Áhersla Aurora Alliance er á sviði samfélagslegrar nýsköpunar, menntun og 
þjálfun nemenda til að gera þeim betur kleift að takast á við áskoranir samtímans

§ Nám til að hafa samfélagsleg áhrif – fjögur meginfræðasvið:
- Sjálfbærni og loftslagsbreytingar
- Stafrænt samfélag og heimsborgarar
- Heilsa og vellíðan
- Menning - fjölbreytileiki og sjálfsmynd

§ Áhersla á kennsluþróun, sameiginleg námskeið og námslínur auk þjálfunar 
starfsfólks

§ Upplýsingatæknimál – kerfi tala saman

§ Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SDG) eru rauður þráður í öllu verkefninu
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FRAMUNDAN



37ÁFANGAR Í SÖGU HÁSKÓLA ÍSLANDS

§ Nú í haust var haldið upp á að 80 ár voru liðin frá því að 
verkfræðikennsla hófst við Háskóla Íslands

§ Í haust voru einnig liðin 50 ár frá upphafi kennslu í 
þjóðfélagsfræðum – haldið upp á það síðar

§ Á morgun, 4. des., verður haldið upp á 100 ára afmæli 
Stúdentaráðs Háskóla Íslands – verður streymt

§ Á næsta ári verða liðin 110 ár frá stofnun Háskóla Íslands



38DAGSKRÁ MANNAUÐSSVIÐS Á AÐVENTUNNI

§ Upplestur höfunda úr jólabókum í 
Teams

§ Jólatónleikar í streymi

§ Jólabjórsmökkun í Teams

§ Sjá dagatal í Uglu



HORFT FRAM Á VEGINN – VORMISSERI 2021

§ Óvissa um þróun COVID-19 á næstu vikum og mánuðum
§ Verðum að vera búin við áframhaldandi samkomutakmörkunum 

og sóttvarnaraðgerðum
§ Kennsla verður væntanlega rafræn í grunninn á vormisseri
§ Dreifing bóluefnis skiptir hér miklu máli



VIÐURKENNINGAR TIL STARFSFÓLKS HÁSKÓLA ÍSLANDS



...


