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DAGSKRÁ 23. HÁSKÓLAÞINGS HÁSKÓLA ÍSLANDS

Kl. 13.30-13.35 Rektor setur þingið og fer yfir dagskrá og tímaáætlun (5 mín.)

Kl. 13.35-13.50 Dagskrárliður 1: Rektor reifar mál sem eru efst á baugi í Háskóla Íslands (15 mín.)

Kl. 13.50-14.40 Dagskrárliður 2: Skipulags- og samgöngumál Háskóla Íslands (50 mín.):

a) Inngangur. Hrund Ólöf Andradóttir, prófessor og formaður skipulagsnefndar
háskólasvæðisins (5 mín.).

b) Orri Steinarsson, arkitekt og meðeigandi jvantspijker & partners, og Huub Juurlink, 
forstjóri Juurlink [+] Geluk. Hugmyndir um framtíðarskipulag háskólasvæðisins (45 mín.).

Kl. 14.40-14.55 Kaffihlé (15 mín.)

Kl. 14.55-15.30 c)  Umræður (35 mín.)

Kl. 15.30-16.00 d)  Um mögulega framtíðarskipan samgöngu- og bílastæðamála á háskólasvæðinu.
Sigríður Sigurðardóttir, arkitekt og sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs (10 mín.). 

e) Umræður (20 mín.)

Kl. 16.00 Háskólaþingi slitið. Boðið upp á léttar veitingar í anddyri Aðalbyggingar



SAMSTARF VIÐ UNIVERSITY OF CALIFORNIA

 Heimsókn rektors til University of 

California, Santa Barbara (UCSB)

 Endurnýjun samastarfssamnings til 2024

 Fjölmargir nemendur HÍ hafa tekið hluta af

námi sínu við UCSB og sumir þeirra

stundað framhaldsnám þar í kjölfarið

 Einnig blómlegt samstarf akademískra

starfsmanna

 Unnið að nýjum samningi um 

nemendaskipti milli alls UC kerfisins og

Háskóla Íslands

 Tekur til 10 öflugra háskóla, þ.m.t. UC 

Berkeley, UCLA, UC San Diego ásamt UCSB



ÞÁTTTAKA AURORA Í EUROPEAN UNIVERSITIES NETWORK

 Vaxandi áhersla á samvinnu evrópskra háskóla, m.a. til að styrkja

samkeppnishæfni álfunnar

 Kallar á aukna samþættingu, hreyfanleika og þverfræðilegt samstarf

 Áætlun ESB undir heitinu “European Universities Network” er ætlað

að stuðla að þessu

 Auglýst eftir styrkjum til samstarfsneta háskóla

 Í undirbúningi er sameiginleg umsókn nokkurra aðildarháskóla Aurora 

samstarfsnetsins og fleiri háskóla

 Þema umsóknarinnar: Félagsleg nýsköpun og frumkvöðlastarf (social 

entrepreneurship and innovation)



HÍ21

 Breytingar á innleiðingarferli HÍ21 í kjölfar skýrslu Ian Creagh

- Aukin samþætting stefnu, áætlanagerðar og fjárhagsáætlanagerðar

 Rektor og aðstoðarrektor kennslumála og þróunar hafa kynnt

innleiðingu stefnunnar á öllum fræðasviðum

 Nýlegar aðgerðir / aðgerðir í undirbúningi

- Fjárhæð doktorsstyrkja verður hækkuð

- Undirbúningur nýs húss HVS og flutningur MVS 

- Bættar samgöngur að og innan háskólasvæðisins



HÍ21

 Nýlegar aðgerðir, frh.:

- Málefni stundakennara í skoðun

- Endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna: tillögur

um áherslu á kennslu og þjónustu við samfélagið

væntanlegar í vor

- Kennsluleyfi til kennsluþróunar auglýst í apríl

- Í undirbúningi átak til að auka aðgengi innflytjenda og

barna þeirra að háskólanámi

- Upplýsingatæknisvið með þriggja ára áætlun um 

eflingu upplýsingatæknikerfa



QEF2

 Sjálfsmat deilda og þverfræðilegra eininga

- Í lok vormisseris 2019 munu 11 deildir/einingar hafa lokið sjálfsmati

- Á haustmisseri eru aðrar 6 á áætlun

- Þá eru eftir 11 deildir/einingar

 Nýtt í QEF2: Mat á umgjörð rannsóknastarfs

 Nýtt: Einnig er verið að undirbúa sjálfsmat miðlægra stoðeininga



QEF2

 Heildarmat á Háskóla Íslands

- Búið að skipa sjálfsmatshóp

- Sjálfsmatsskýrslu skilað í lok nóvember nk.

- Heimsókn ytri matshóps skipuðum erlendum sérfræðingum í
mars/apríl 2020

- Ytri matsskýrslu skilað í september 2020

 Mikilvæg forsenda nýrrar stefnumótunar Háskóla Íslands fyrir
tímabilið 2021-2026



ENDURSKOÐUN SIÐAREGLNA OG STARFSREGLNA SIÐANEFNDAR HÍ

 Siðareglur og starfsreglur siðanefndar HÍ fyrst samþykktar á háskólaþingi 2003 

(endurskoðaðar að hluta 2006 og 2011)

 Á þeim tíma sem liðinn er hefur HÍ stækkað og skipulag og starfsemin breyst

 Mikilvægt að siðareglur séu lifandi plagg sem endurspeglar siðvitund

háskólasamfélagsins á hverjum tíma

 Fleiri reglur hafa komið til sögunnar, s.s. vísindasiðareglur, verklagsreglur um 

viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðilegu

ofbeldi, jafnréttisáætlun o.fl.  

 Mikilvægt að regluverk HÍ myndi rökrétta samfellu og feli ekki í sér óþarfa skörun

eða leiði til tvíverknaðar og árekstra



HEIMSÓKNUM TIL ALLRA DEILDA 2018-2019 AÐ LJÚKA



TÍMABUNDINN FLUTNINGUR REKTORSSKRIFSTOFU TIL MENNTAVÍSINDASVIÐS



TÍMABUNDINN FLUTNINGUR REKTORSSKRIFSTOFU TIL MENNTAVÍSINDASVIÐS



TÍMABUNDINN FLUTNINGUR REKTORSSKRIFSTOFU TIL MENNTAVÍSINDASVIÐS



STARFSUMHVERFISKÖNNUN 2018-2019

 Starfsumhverfiskönnun lögð fyrir annar hvert ár frá 2012 – ný könnun gerð í nóv./des. 
2018

 Vísbendingar um að ýmsir þættir starfsumhverfis hafa tekið jákvæðum breytingum frá
2012

- Afstaða til sjálfræðis í starfi, sveigjanleika og samræmingu fjölskyldulífs og vinnu sem og til
upplýsingamiðlunar jákvæðari en áður

- Viðhorf til stjórnenda jákvæðara en áður og hlutfall starfsfólks sem er ánægt í starfi hærra en 2012

- Helsta umkvörtunarefni starfsfólks er álag og streita í starfi

 Helstu niðurstöður kynntar á opnum fundi á Litla-Torgi mánudaginn 6. maí nk. 

 Kynningar fyrir einstök fræðasvið, deildir og aðrar einingar framundan



FRAMUNDAN

 Akkerisfundur 23. maí

 Vorfagnaður starfsfólks 24. maí

 Ársfundur Háskóla Íslands 6. júní

 Háskóli unga fólksins 11.-14. júní

 Brautskráning kandídata í
Laugardalshöll 22. júní



...


