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Ársfundur Háskóla Íslands





Mynd frá fundi háskólaráðs

Frá fyrsta fundi nýs háskólaráðs



 Jón Atli Benediktsson, rektor, forseti

 Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við Matvæla- og næringarfræðideild, fulltrúi háskólasamfélagsins og

varaforseti

 Ásthildur Margrét Otharsdóttir, ráðgjafi og formaður stjórnar Marel hf., fulltrúi þjóðlífs

 Benedikt Traustason, líffræðinemi, fulltrúi stúdenta

 Guðrún Geirsdóttir, dósent við Deild kennslu og menntunarfræði og deildarstjóri Kennslumiðstöðvar HÍ, 

fulltrúi háskólasamfélagsins

 Guðvarður Már Gunnlaugsson, rannsóknardósent við SÁM, fulltrúi þjóðlífs

 Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, BS í sálfræði, fulltrúi stúdenta

 Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, fulltrúi þjóðlífs

 Ólafur Pétur Pálsson, prófessor við Iðnaðarverkfr.-, vélaverkfr.- og tölvunarfr.deild, fulltrúi

háskólasamfélagsins

 Siv Friðleifsdóttir, sérfræðingur hjá velferðarráðuneytinu, fulltrúi tilnefndur af mennta- og

menningarmálaráðherra

 Valdimar Víðisson, skólastjóri, fulltrúi tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra

Skipan háskólaráðs 2018-2020



Kolbrún Pálsdóttir nýr forseti Menntavísindasviðs



Félagsvísindasvið (3.422)

 Félags-, mannfræði og þjóðfræðid. (697) – Stefán Hrafn Jónsson 

 Félagsráðgjafardeild (316) – Sigurveig H. Sigurðardóttir

 Hagfræðideild (248) – Ásgeir Jónsson

 Lagadeild (410) – Eiríkur Jónsson

 Stjórnmálafræðideild (613) – Maximilian Conrad

 Viðskiptafræðideild (1.138) – Ingi Rúnar Eðvarðsson

Heilbrigðisvísindasvið (2.422)

 Hjúkrunarfræðideild (557) – Herdís Sveinsdóttir

 Lyfjafræðideild (187) – Hákon Hrafn Sigurðsson

 Læknadeild (783) – Engilbert Sigurðsson

 Matvæla- og næringarfræðid. (129) – Bryndís Eva Birgisdóttir

 Sálfræðideild (611) – Daníel Þór Ólason

 Tannlæknadeild (155) – Bjarni Elvar Pjetursson

Þverfræðilegt framhaldsnám (396)

FRÆÐASVIÐ OG DEILDIR

Hugvísindasvið (2.110)

 Guðfræði- og trúarbragðafræðideild (73) – Rúnar Már Þorsteinsson

 Íslensku- og menningardeild (1.016) – Torfi H. Tulinius

 Mála- og menningardeild (601) – Oddný G. Sverrisdóttir

 Sagnfræði- og heimspekideild (420) – Steinunn J. Kristjánsdóttir

Menntavísindasvið (2.102)

 Deild faggreinakennslu (391) – Freyja Hreinsdóttir

 Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda (395) – Anna Sigríður Ólafsdóttir

 Deild kennslu- og menntunarfræði (676) – Jónína Vala Kristinsdóttir

 Deild menntunar og margbreytileika (640) – Ingólfur Ásgeir Jóhannesson

Verkfræði- og náttúruvísindasvið (2.064)

 Iðnaðarverkfr.-, vélaverkfr.- og tölvunarfr.deild (862) – Rúnar Unnþórsson

 Jarðvísindadeild (159) – Magnús Tumi Guðmundsson

 Líf- og umhverfisvísindadeild (407) – Anna Dóra Sæþórsdóttir

 Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (138) – Magnús Örn Úlfarsson

 Raunvísindadeild (363) – Oddur Ingólfsson

 Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (135) – Guðmundur Freyr Úlfarsson



Fullveldisráðstefna 7.-8. sept.



Ráðstefnan „Hrunið, þið munið“ 5.-6. okt.



Vísindavaka Rannís 28. sept.



Jafnréttisdagar 1.-5. okt.



Vinnustofa Maura Hiney um vísindasiðferði 5. júní



Fyrirlestur Ulrike Felt um heilindi í vísindum 5. sept.



Nýr stýrihópur um máltækni



FJÁRMÁL



21.10 Háskólar

Fjárlög 

2018

Frumvarp 

2019 

Breyting 

m.kr.  

Breyting 

%

Háskóli Íslands 15.432,1 16.311,5 879,4 5,7%

Háskólinn á Akureyri 2.358,0 2.570,3 212,3 9,0%

Landbúnaðarháskóli Íslands 912,4 980,2 67,8 7,4%

Hólaskóli - Háskólinn á Hólum 418,2 471,4 53,2 12,7%

Háskólinn á Bifröst 459,3 495,8 36,5 7,9%

Háskólinn í Reykjavík 3.352,7 3.538,9 186,2 5,6%

Listaháskóli Íslands 1.161,5 1.211,9 50,4 4,3%

Stofnkostnaður háskóla 620,0 1.005,0 385,0 62,1%

Varasjóður málaflokksins (21-10) 190,5 395,7 205,2 107,7%

Samtals 24.904,7 26.980,7 2.076,0 8,3%

Framlög ríkissjóðs til háskóla skv. frumvarpi til fjárlaga 2019



Frumvarp til fjárlaga 2019 m.kr.

Nýtt fé til HÍ:

Styrking rekstrargrunns 72,9

Framlag til fámennra en samfélagsl. mikilvægar greinar 50,0

Hækkun brautskáningaframlaga 60,0

Breyting á reiknilíkani 0,1

Tímabundið framlag vegna endurskoðunar á kennaranámi 20,0

203,0

Launa- og verðlagsbætur 676,4

HÍ Samtals: 879,4

Framlög ríkissjóðs til háskóla skv. frumvarpi til fjárlaga 2019



 Framlag til fræða- og þekkingarsetra hækkar um 50 m.kr. á 
milli ára. Ekki er ljóst hver hlutur HÍ verður

 100 m.kr. til þróunar nýsköpunar í kennslu í háskólum. Féð 
liggur í mennta- og menningarmálaráðuneyti

 Fjárveiting til Raunvísindastofnunar hækkar um 45 m.kr. 
(30 v/framkv.)

 Heildarfjárveiting til samkeppnissjóða lækkar um 100 m.kr. 
á milli ára en framlag í aðildagjöld að menntaáætlun ESB 
hækkar verulega eða um 850 m.kr. á milli ára. 

 Rannsóknastofn. á háskólastigi fá 157,6 m.kr. hækkun

 Fjárveitingar til LÍN hækka um 282 m.kr. á milli ára

Fjárlagafrumvarp 2019
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Heildartekjur á ársverk nemenda 2017
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Forsendur mats á mismuni íslenskra háskóla og

meðaltals OECD árið 2018

 Miðað við Education at a Glance 2018 (2015 tölur)

 Forsendur fyrir samanburð fjárframlaga árið 2018

- Óbreytt hlutfall af VLF til háskólamenntunar innan OECD

- Fjöldi nemenda stöðugur

- 3,5% nafnhagvöxtur innan OECD 2015 til 2018

- Allar upphæðir leiðréttar fyrir kaupmætti launa (PPP) 

OECD samanburður



Mat á mismuni íslenskra háskóla og

meðaltals OECD árið 2018

 34 ma. kr. heildarframlag til háskóla 2018 (með sértekjum, 

sömu upplýsingar og skilað er til OECD)

 16 þús. ársnemar (skv. skilgreiningu OECD)

 Framlag 2.125 þús. kr. á ársnema 2018

 Framlag 15.656 USD á ársnema innan OECD árið 2015

 Framreiknað 17.358 USD á ársnema árið 2018 eða 2.428 

þús. kr.

 Þá vantar: (2,428-2,125)*16 = 4,8 ma. kr.

OECD samanburður



Heimsókn forsætisráðherra 5. júní



Fundur með ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins



Heimsókn þingmanna Viðreisnar 4. okt.



STEFNA HÁSKÓLA ÍSLANDS 2016-2021, HÍ21
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Ian Creagh



Dæmi um ný verkefni - kennslumál

 Ný stefna um gæði náms og kennslu

 Kennslumálasjóður og aðstoðarmannasjóður efldir

 Kennsluþróunarstjórar á öllum fræðasviðum

 Markviss innleiðing rafrænna kennsluhátta

 Aukinn stuðningur við kennsluþróun kennara

 Námsumsjónarkerfi

 Samstarf við edX

 Innleiðing Inspera



 Nýir doktorsstyrkir, auk ferða- og rekstrarfjár

 Endurskipulagning doktorsnámssjóða

 Nýir nýdoktorastyrkir

 Áætlun um rannsóknainnviði innleidd

 Aukinn stuðningur við sókn í erlenda styrki 

 Leyfi frá kennslu til að sinna rannsóknum eftir fæðingarorlof

 Aðgerðaáætlun um aðgang og varðveislu rannsóknagagna

 Nýsköpun og hagnýting rannsókna

 Stuðningur við virka rannsakendur

Dæmi um ný verkefni – rannsóknir og nýsköpun



 Nýsköpunarverðlaun aukin

 Tengslatorg/atvinnumiðlun stúdenta

 Viljayfirlýsing um samstarf við Samtök 
atvinnulífsins

 Háskólinn og samfélagið: Vinsæl fyrirlestraröð

 Aukinn stuðningur við rannsóknasetur á 
landsbyggðinni

Dæmi um ný verkefni – tengsl við atvinnulíf og samfélag



 Mentorakerfi fyrir nýja kennara 

 Rafbílar, hjólaskýli og heilsuefling

 Samræming fjölskyldulífs og vinnu 

 Geðheilbrigðisþjónusta fyrir nemendur

Dæmi um ný verkefni – mannauður og gæðamenning



 Ný gæðastefna og skilgreining gæðakerfis samþykkt á 
háskólaþingi og í háskólaráði sl. vor

 QEF2: Sjálfsmat 26 deilda og tveggja þverfræðilegra námsleiða

 Allar fjórar deildir Hugvísindasviðs ljúka mati í vetur 

 Þrjár deildir Félagsvísindasviðs eru að undirbúa sjálfsmat

 Vinna við sjálfsmat Háskóla Íslands hefst á vormisseri 2019

 Skil skýrslu á haustmisseri 2019 og ytri úttekt erlendra 
sérfræðinga á vormisseri 2020

GÆÐAMÁL



Gæðaráð háskóla



Gæðaráð háskóla



TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2018-2019

 Háskóli Íslands í 251.-300. sæti í 

heiminum og í 19. sæti á 

Norðurlöndum 2018-2019

 Endurspeglar styrk Háskóla Íslands 

sem alþjóðlegs rannsóknaháskóla

 Skapar fjölmörg tækifæri til 

samstarfs við erlenda háskóla og 

vísindastofnanir



ENDURSKOÐUN MATSKERFIS OPINBERU HÁSKÓLANNA



40

Könnun á viðhorfum akademísks starfsfólks til matskerfisins

 Félagsvísindastofnun
HÍ gerði netkönnun 
fyrir Samstarfsnet 
opinberu háskólanna á 
viðhorfum til 
matskerfisins

 Könnunin var lögð fyrir 
akademískt starfsfólk 
opinberu háskólanna í 
a.m.k. 50% 
starfshlutfalli sumarið 
2018

 432 svöruðu, 
svarhlutfall var 56% 



41

Hversu vel eða illa telur
þú að matskerfið
endurspegli
vinnuframlag
akademísks starfsfólks?

Brot af niðurstöðum könnunar



42

Hversu sanngjarnt
eða ósanngjarnt
telur þú
matskerfið vera
sem umbunar- og 
hvatakerfi?

Brot af niðurstöðum könnunarBrot af niðurstöðum könnunar



43
Brot af niðurstöðum könnunar

Telur þú að eftirfarandi
þættir í störfum
akademísks starfsfólks
eigi að vega meira eða
minna en þeir gera nú
í matskerfinu, eða
telur þú að vægi þeirra
eigi að vera óbreytt?

Brot af niðurstöðum könnunar



44
Brot af niðurstöðum könnunar

Kjör og starfsaðstæður
akademísks starfsfólks ráðast
m.a. af árlegu mati á störfum
þeirra skv. matskerfinu. Ef við
miðum við matskerfið eins og 
það er uppbyggt núna, finnst
þér að það eigi að hafa meiri
áhrif, minni áhrif, eða óbreytt
áhrif á eftirfarandi
kjör/starfsaðstæður?

Brot af niðurstöðum könnunar



HÁSKÓLI, SAMFÉLAG, ATVINNULÍF



 „Hagnýting hugvitsins“. Ný fundaröð um nýsköpun og tengsl við 
atvinnulíf, hefst á þessu haustmisseri og stendur fram yfir áramót

 „Best fyrir börnin“. Áframhald fyrri fundaraðar á vormisseri 2019

 Fundaröð um málefni aldraðra fyrirhuguð á haustmisseri 2019

HÁSKÓLAVINIR – NÝTT FRÉTTABRÉF



Nýtt starfsfólk boðið velkomið



“Skólabæjarhópur“ fyrrverandi starfsmanna



 „Hagnýting hugvitsins“. Ný fundaröð um nýsköpun og tengsl við 
atvinnulíf, hefst á þessu haustmisseri og stendur fram yfir 
áramót

 „Best fyrir börnin“. Áframhald fyrri fundaraðar á vormisseri 2019

 Fundaröð um málefni aldraðra fyrirhuguð á haustmisseri 2019

Hagnýting hugvitsins



 „Hagnýting hugvitsins“. Ný fundaröð um nýsköpun og tengsl við 
atvinnulíf, hefst á þessu haustmisseri og stendur fram yfir áramót

 „Best fyrir börnin“. Áframhald fyrri fundaraðar á vormisseri 2019

 Fundaröð um málefni aldraðra fyrirhuguð á haustmisseri 2019

Fundur með Alvotech



Fundur með Landsbankanum 4. okt.



Heimsókn Viðskiptaráðs 18. apríl



HÚSNÆÐISMÁL

 Unnið að heildarskipulagi háskólasvæðisins á vettvangi
skipulagsnefndar háskólaráðs

 Gróska, hugmyndahús í Vatnsmýri í smíðum. Stefnt að opnun 2020

 Viðbygging við Alvogenhúsið komin á dagskrá

 Stúdentagarðar: 240 íbúðir teknar í notkun 1. apríl nk.

 Stúdentagarðar við Gamla garð í undirbúningi

 Bygging Húss íslenskra fræða boðin út fyrir áramót, áætlað að
framkvæmdir hefjist 2019

 Undirbúningur flutnings Menntavísindasviðs á háskólalóðina



HÚSNÆÐISMÁL

 Hönnun húsnæðis heilbrigðisvísindagreina í tengslum við nýjan
Landspítala boðin út 2019 – framkvæmdir gætu hafist 2021

 Framkvæmdir við meðferðarkjarna nýs Landspítala að hefjast

 Starfsfólk og nemendur HÍ sem starfa á Landspítalasvæðinu munu
ekki fara varhluta af framkvæmdunum, en þær munu m.a. hafa
áhrif á aðkomu að starfstöðvum þeirra og ferðlög innan svæðisins

 Fregnum af framkvæmdunum og breytingum á göngu- og
aksturleiðum á svæðinu verður miðlað á vef Háskólans, innri vef
skólans og samfélagmiðlum eftir því sem þær berast frá
framkvæmdaaðila

 Sprengivinna vegna meðferðarkjarnans er að hefjast. Aðeins
sprengt þrisvar á dag, kl. 11.00, 14.30 og 17.30



Á DÖFINNI Á HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐI

 Fyrsta skóflustunga fyrir byggingu nýs meðferðarkjarna Landspítala

 Undirbúningur hafinn að stofnun Heilbrigðisvísindastofnunar

 Ráðstefna Heilbrigðisvísindasviðs í jan. 2019. Tæplega 300 rannsóknir
kynntar

 Sameiginleg móttaka nýnema allra deilda í haust

 Þverfræðilegt námskeið fyrir alla grunnema í annað sinn

 Alþjóðleg ORPHEUS ráðstefna um gæði í doktorsnámi í maí sl.



Á DÖFINNI Á FÉLAGSVÍSINDASVIÐI

 10. október 2018 var haldin árleg alþjóðleg
friðarráðstefna Höfða friðarseturs, The Imagine 
Forum: Youth on the Move.

 Námskeið í alþjóðavæðingu kennslu í samvinnu
við háskólann í Minnesota og háskólann í
Óðinsvéum haldin að Laugarvatni dagana 20. og
21. september

 Þjóðarspegillinn XIX haldinn föstudaginn 26. 
október



Á DÖFINNI Á HUGVÍSINDASVIÐI

 17. fornsagnaþingið haldið 12.-17. 
ágúst

 Kennsla í máltækni hófst að nýju í
haust. Samstarf Hugvísindasviðs, 
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og
HR

 Steinunn Kristjánsdóttir prófessor og
Eiríkur Rögnvaldsson prófessor
emeritus hlutu menningarverðlaun DV

 “Pár í tíu ár” - 10 ára afmæli náms í
ritlist fagnað í október



Á DÖFINNI Á MENNTASVÍSINDASVIÐI

 Menntakvika var haldin 12. okt. og hlýddu
um 1.000 manns á um 200 erindi á sviði
menntavísinda

 Rannsóknahópur undir forystu Önnu
Sigríðar Ólafsdóttur, prófessors, hlaut
nýverið háan styrk úr Horizon 2020 
rammaáætlun Evrópusambandsins

 “Lærum með leiðtogum” - ný
fyrirlestraröð hefst í október



Á DÖFINNI Á VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐI

 Sigurður Reynir Gíslason, 
vísindamaður, hlaut hin virtu Clair 
C. Patterson verðlaun í ágúst

 Fjórir nemendur í stærðfræði hlutu 
styrk úr Verðlaunasjóði Sigurðar 
Helgasonar prófessors

 Ada, hagsmunafélag kvenna í
upplýsingatækni stofnað

 Fjórir vísindamenn hlutu styrk úr
Eggertssjóði

 Þrír nemendur sigruðu í íslenskum
hluta alþjóðlegrar hakkarakeppni



FRAMUNDAN

 Ný starfsumhverfiskönnun lögð fyrir á næstu dögum

 Kynningarfundur um Vísindagarða HÍ á næstunni

 Árshátíð 2. nóv.

 Háskólaþing 7. nóv.

 Hátíð brautskráðra doktora 1. des.

 Heimsókn Margrétar Þórhildar Danadrottningar í Veröld –
hús Vigdísar 1. des.

 Viðurkenningar til starfsmanna – kallað eftir tilnefningum



Takk fyrir!


