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DAGSKRÁ 24. HÁSKÓLAÞINGS HÁSKÓLA ÍSLANDS

Kl. 13.00-13.05 Rektor setur þingið og fer yfir dagskrá og tímaáætlun (5 mín.)

Kl. 13.05-13.20 Dagskrárliður 1: Rektor reifar mál sem eru efst á baugi í Háskóla Íslands (15 mín.)

Kl. 13.20-14.20 Dagskrárliður 2: Endurskoðun siðareglna og starfsreglna siðanefndar HÍ (60 mín.):

a) Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor og aðstoðarrektor vísinda, gerir grein fyrir
málinu (20 mín.)

b) Umræður og afgreiðsla (40 mín.)

Kl. 14.20-15.00 Dagskrárliður 3: Endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna. Staða mála (40 mín.):

a) Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Steinunn Gestsdóttir, prófessor og aðstoðarrektor
kennslumála og þróunar, gera grein fyrir málinu (20 mín.)

b) Umræður (20 mín.).

Kl. 14.40-14.55 Kaffihlé (15 mín.)



DAGSKRÁ 24. HÁSKÓLAÞINGS HÁSKÓLA ÍSLANDS

Kl. 15.15-16.30 Sjálfsmatsskýrsla Háskóla Íslands (75 mín.)

a) Jón Ólafsson, prófessor og formaður gæðanefndar háskólaráðs, og Áslaug
Helgadóttir, gæðastjóri: Vinnuferli ytra mats Háskólans og gerð
sjálfsmatsskýrslu (15 mín.)

b) Umfjöllun um forgangsatriði til umbóta (40 mín.):

• Herdís Sveinsdóttir, prófessor og deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar: 
Tilgangur og hagnýting ánægjukannana meðal nemenda. Hönnun ferla.

• Elsa Eiríksdóttir, dósent við Deild faggreinakennslu: Nýting skilgreindra 
hæfniviðmiða í tengslum við kennslu, nám og námsmat.

• Sveinn Agnarsson, prófessor við Viðskiptafræðideild: Styrking þverfaglegs 
umhverfis innan Háskóla Íslands.

• Eiríkur Steingrímsson, prófessor við Læknadeild: Styrking umgjarðar og 
hlutverks doktorsnáms við Háskóla Íslands.



DAGSKRÁ 24. HÁSKÓLAÞINGS HÁSKÓLA ÍSLANDS

• Guðmundur Valur Oddsson, prófessor við Iðnaðarverkfræði-, 
vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild: Notkun ytri samanburðar í 
gæðastarfi og formgerð samstarfs við hagaðila í tengslum við skipulag 
námsleiða.

• Daði Már Kristófersson, prófessor og forseti Félagsvísindasviðs: 
Aðgangskröfur, endurkoma og brautskráningarhlutfall.

c) Umræður (20 mín.)

Kl. 16.30 Rektor slítur háskólaþingi. Boðið upp á léttar veitingar í anddyri Aðalbyggingar



ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF

 Stóraukin hnattræn samkeppni kallar á aukið samstarf evrópskra háskóla

 Fjölmargir háskólar eru að snúa bökum saman, m.a. með nýjum

samstarfsáætlunum og samstarfsnetum

 Háskóli Íslands er virkur þátttakandi í þessari þróun



AURORA

 Samstarfsnet níu evrópskra rannsóknaháskóla sem eru afar 
virkir í rannsóknum og leggja áherslu á samfélagslega ábyrgð

 Megináherslur:

– Jafnrétti og margbreytileiki

– Rannsóknir og áhrif þeirra í samfélaginu

– Þátttaka nemenda

– Nýsköpun í námi og kennslu

 Rektor HÍ í stjórn Aurora, fundir tvisvar á ári, næst á Íslandi



EUROPEAN UNIVERSITIES NETWORK (EUN)

 European Universities – samevrópskir háskólar

 Liður í framtíðarstefnumótun evrópska háskólaumhverfisins 
(„European Education Area“)

 Meginmarkmið EUN er að styrkja evrópskt háskólakerfi í 
alþjóðlegri samkeppni

 Þverfræðileg samvinna háskólanna í netinu þar sem 
nemendur, vísindamenn og sérfræðingar úr atvinnulífi takast 
í sameiningu á við þær brýnu áskoranir sem Evrópa 
samtímans stendur frammi fyrir

 Víðtækt samstarf með ríka áherslu á hreyfanleika nemenda 
og starfsfólks. Nemendur geta stundað nám eða hluta náms 
þvert á stofnanir og auðvelt að fá nám metið á milli háskóla

 Leiðir til samevrópskrar prófgráðu – European University 
Degree



EUROPEAN UNIVERSITIES NETWORK (EUN)

 Háskóli Íslands undirbýr nú umsókn með háskólum í Aurora 
netinu ásamt nokkrum fleiri háskólum – Aurora European 
University (Aurora-EU)

 Megináherslur Aurora-EU eru að rannsóknir og kennsla stuðli að 
virkri þátttöku og hafi áhrif á samfélagið („Societal Engagement 
and Impact“)

 Einnig er áhersla á að nemendur tileinki sér samfélagslega 
nýsköpunarhugsun sem geri þeim kleift að nýta þekkingu og 
þekkingarsköpun háskólanna til áhrifa í samfélaginu („Social 
Entrpreneurship and Innovation“)

 Stór hópur starfmanna í öllu Aurora-EU netinu vinnur að gerð 
umsóknarinnar. Rík áhersla á virka aðkomu nemenda í ferlinu

 Einstakt tækifæri fyrir Háskóla Íslands að taka þátt í EUN – nýrri 
nálgun á samvinnu, skipulag og framtíðaruppbyggingu evrópskra 
háskóla



HÁSKÓLINN OG HEIMSMARKMIÐIN

 Ný fundaröð um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

 Fyrsti fundur haldinn 17. október sl., næsti fundur 
verður 19. nóvember

 Heimsmarkmiðin eru framkvæmdaáætlun SÞ í þágu 
jarðarinnar og alls mannkyns



HÁSKÓLINN OG HEIMSMARKMIÐIN
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STAFRÆNA BYLTINGIN Í HÁSKÓLASTARFI

 Stafræna byltingin er komin í háskólana og mun hafa mikil áhrif á öllum

sviðum starfseminnar

 Breyttar væntingar og þarfir starfsfólks, nemenda, atvinnulífs og samfélags

kalla á breytta kennsluhætti og námsaðferðir

 Mikilvægt að nýta stafræna tækni til að styrkja öflugt námssamfélag

nemenda og kennara og efla gæði náms og kennslu



NÝ UPPLÝSINGATÆKNIKERFI VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

 Ný Ugla – bætt viðmót og tenging við önnur kerfi

 Nýtt námsumsjónarkerfi (Canvas) – tekið í notkun á 

vormisseri 2020

 Inspera prófakerfi – í innleiðingu

 EdX – opin alþjóðleg netnámskeið

 Setberg, hús kennslunnar – aðstaða fyrir kennara til að 

tileinka sér rafræna kennsluhætti

 Mannauðskerfi – greiningarvinna og undirbúningur í gangi



FRAMTÍÐARSKIPULAG HÁSKÓLASVÆÐISINS RÆTT Á SÍÐASTA HÁSKÓLAÞINGI



FRAMKVÆMDIR HAFNAR VIÐ HÚS ÍSLENSKUNNAR



HÚSNÆÐI HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐS VIÐ LSH



GRÓSKA – HÚSNÆÐI FYRIR HÁSKÓLASTARFSEMI TIL SKOÐUNAR



VÍSINDAGARÐAR HÁSKÓLA ÍSLANDS



GAMLI GARÐUR – FRAMKVÆMDIR HEFJAST Á NÆSTU VIKUM



FRAMUNDAN

 Þjóðarspegillinn 1. nóv.

 Árshátíð Háskóla Íslands í Austurbæ 8. nóv.

 Háskólinn og heimsmarkmiðin, annar fundur
19. nóv.

 Upplýsingafundur rektors 20. nóv. -
viðurkenningar til starfsmanna

 Hvatningarverðlaun jafnréttismála 27. nóv.

 Hátíð brautskráðra doktora 1. des.
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