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Nýliðnir viðburðir



Árleg viðurkenning til starfsfólks fyrir 
lofsverðan árangur í starfi í des.



Jólatónlistarandakt í 
kapellu Aðalbyggingar



Styrkir úr Rannsóknasjóði til vísindamanna 
tengdum HÍ

• Vísindamenn tengdir HÍ hlutu alla 6 öndvegisstyrki sem 
úthlutað var úr Rannsóknasjóði Íslands í jan.

• Þá rann 31 verkefnastyrkur til HÍ og tengdra stofnana
• Ennfremur komu 8 nýdoktorastyrkir í hlut HÍ og tengdra aðila
• Loks hlutu 13 doktorsnemar tengdir HÍ doktorsstyrki
• Þrátt fyrir að þetta hafi verið stærsta úthlutun sjóðsins frá 

upphafi var úthlutunarhlutfall aðeins 23% sem er áhyggjuefni



Styrkir úr Innviðasjóði fyrir árið 2022

• HÍ hlaut alla 5 innviðastyrki á vegvísi 2022
• Þá runnu 4 tækjakaupastyrkir til HÍ og tengdra 

stofnana
• Einn uppbyggingarstyrkur kom í hlut HÍ



Heimsókn Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, 
háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 21. jan. 



Inga Þórsdóttir lætur af störfum 30. júní eftir 
tvö tímabil sem forseti Heilbrigðisvísindasviðs. 
Starfið hefur verið auglýst

Sigurður Magnús Garðarsson endurráðinn til 
næstu fimm ára sem forseti Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs



Nýr innri 
endurskoðandi HÍ, 
Sigurjón G. Geirsson



Ný vefsíða um doktora frá HÍ

• Ný vefsíða á vegum Miðstöðvar framhaldsnáms 
– „Brautskráðir doktorar HÍ“ 

• Margvíslegar upplýsingar um þá 755 doktora 
sem brautskrást hafa frá 2010, s.s. um störf 
þeirra að námi loknu

• Gagnast doktorsnemum, leiðbeinendum, 
vinnumarkaðssérfræðingum, 
nýsköpunargeiranum – og fyrirtækjum og 
stofnunum sem vilja ráða framúrskarandi 
starfsfólk innan vaxandi íslensks og alþjóðlegs 
þekkingarhagkerfis

• Sjá nánar á phd.hi.is



Fjármál



Fjárlög 2022 – helstu tölur fyrir HÍ

• Í 1. umræðu um frumvarp til fjárlaga var gert ráð fyrir 1.152 m.kr. eða 
rúmlega 6% hækkun á milli ára. Samkvæmt frumvarpinu var 
heildarfjárveiting til HÍ 19,8 ma.kr.

• Í 2. umræðu fjárlaga hækkaði fjárveiting til HÍ um 1.950 m.kr., aðallega 
vegna nýs fyrirkomulags á húsnæði HÍ en frá áramótum er greidd leiga 
af öllu húsnæði sem leigt er af nýju félagi, Fasteignum HÍ ehf.

• Í 3. umræðu var fjárveitingin lækkuð um 75,8 m.kr. vegna lægri 
ferðakostnaðar

• Heildarfjárveiting til HÍ árið 2022 er því 21,8 ma.kr. Hækkunin er um 3 
ma.kr. eða 13% á milli ára – en hafa ber í huga að um tveir þriðju 
þessarar hækkunar eru vegna nýs fyrirkomulags varðandi 
húsnæðiskostnað skólans



Helstu forsendur skiptingar fjár innan HÍ

Um forsendur og breytingar á deililíkani
• Lágmarkshækkun á milli ári fyrir einstaka liði og einingar í vinnutöflu 

fjármálanefndar er almennt 3,5% nema annað sé tekið fram
• Heildarhækkun til fræðasviða er sú sama og til miðlægrar stjórnsýslu eða 7,4%
• Vegna mikillar fjölgunar kennaranema var innri hækkun á reikniflokki 

kennaranáms, sem hefur verið 25%, lækkuð í 12,5%. Við það losnuðu um 200 
m.kr. sem lagðar eru til hliðar sem til að efla samstarf Menntavísindasviðs og 
annarra fræðasviða skólans með sameiginlegum akademískum störfum. Sérstakur 
100 m.kr. stuðningur við MVS er einnig felldur niður

• Ekki eru lagðar til neinar breytingar á stikum í deililíkani til fræðasviða
• Óráðstafað er um 100 m.kr.
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Samanburður á útgjöldum á hvern ársnema á Norðurlöndum 
2011-2018

Ísland Danmörk Noregur Svíþjóð Finnland OECD

2011 8.612 21.254 18.840 20.818 18.002 13.958

2012 9.377 20.016 22.534 17.863 15.028

2013 11.256 16.460 20.379 23.219 17.868 15.772

2014 11.435 16.568 20.962 24.072 17.893 16.143

2015 12.671 20.973 24.417 17.591 15.656

2016 14.551 21.993 24.341 17.541 15.556

2017 16.270 18.062 23.439 25.584 17.730 16.327

2018 15.675 19.684 25.428 26.147 18.170 17.065

OECD meðaltal 2018 17.065 17.065 17.065 17.065 17.065 17.065
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Aldarafmælissjóður 2022

• Heildarfjárhæð í Aldarafmælissjóði árið 2022 er 974 m.kr. Þar af eru
- 634 m.kr. vegna verkefna sem lagt er til að verði áfram árið 2022
- Til viðbótar var óskað eftir forgangsröðuðum verkefnum frá 
fræðasviðum og miðlægri stjórnsýslu vegna úthlutunar á um 340 m.kr. 

• Verið er að þróa verklag og útfærslu á sjóði sem eingöngu er ætlaður í 
tímabundin verkefni vegna breytinga og/eða innleiðingar á starfsemi 
með vísun í stefnu skólans 

• Stefnt er að því að slíkur sjóður geti verið um 2-3% af fjárveitingu 
skólans eða 400-600 m.kr.

• Viðvarandi rekstrarkostnaður sem kann að hljótast af breytingum verði 
síðan fjármagnaður af annarri fjárveitingu viðkomandi eininga



HÍ26 – stefna Háskóla Íslands



Til umfjöllunar
• Stór skref tekin í innleiðingu HÍ26 

á síðustu mánuðum
• Stuðningur við innleiðingu á 

fræðasviðum -- stefnufulltrúar
• Ræsing verkefnastofna: Áætlanir 

og helstu verkefni 2022



Hlutverk
• Stefnufulltrúar heyra undir forseta fræðasviðs 

og starfa náið með stjórnendum og starfsfólki 
sviðsins

• Þeir aðstoða við og hafa yfirsýn við innleiðingu 
HÍ26, eru fulltrúar forseta fræðasviða og aðstoða 
þá við að styðja og þróa stefnumiðaða stjórnun

• Stefnufulltrúarnir fimm mynda teymi sem skiptist á 
upplýsingum og bestu aðferðum við 
innleiðingu stefnu á fræðasviðum. Þeir eru í 
samstarfi við aðstoðarrektor kennslumála og 
þróunar og miðlægt teymi stefnuinnleiðingar, 
einkum um að þróa stöðugt bestu aðferðir út frá 
reynslu en jafnframt til þess að gæta samræmis 
varðandi vinnubrögð, skilgreiningar og 
fyrirkomulag innleiðingarinnar

Stefnufulltrúar
• Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 

fráfarandi kennsluþróunarstjóri og 
dósent (FVS)

• Guðjón Ingi Guðjónsson, 
framhaldsnámsstjóri (HVS)

• María Gestsdóttir, verkefnastjóri 
doktorsnáms (HUG)

• Renata Emilsson Pesková, 
verkefnastjóri og aðjúnkt (MVS)

• Íris Hrönn Guðjónsdóttir, 
innviðastjóri (VoN)

Stefnufulltrúar á fræðasviðum



• Stærstu umbótaverkefni HÍ26 eru sett fram sem 10 verkefnastofnar
• Áætlanir fyrir 2022 fyrir hvern stofn liggja fyrir
• Verið að tengja fjárhagsáætlunargerð fræðasviða og miðlægra 

eininga
• Áætlanir kynntar fyrir forsetum fræðasviða í janúar og 

febrúar, samþykktar af rektor í kjölfarið og kynntar innan skólans
• Tryggja þarf virkt samráð við fræðasvið, deildir og einingar við 

innleiðingu verkefnastofna og að þarfir rannsakenda, kennara og 
nemenda séu í fyrirrúmi

• Mörg verkefnanna munu vinnast í nánu samstarfi við fræðasviðin, á 
sviðunum eða eru þegar í vinnslu á þeim

• Ítarleg áætlun mun liggja fyrir hvern verkefnastofn
• Helstu verkefni kunna að taka breytingum eftir kynningar fyrir 

háskólaráði og forsetum fræðasviða og eru háðar samþykki rektors

Ræsing verkefnastofna: Áætlanir og helstu verkefni 2022



Alþjóðatengsl
Þverfaglegt starf

Mannauður og starfsgleði
Fjölbreytt háskólasamfélag

Notendamiðuð þjónusta
Þverfaglegt starf
Mannauður og starfsgleði
Fjármál og rekstur

Alþjóðlegt
samstarf um kennslu

Kortlagning og áætlun 
fyrir sameiginlegar

námsgráður

Aurora Borderless
Learning /stefnumótun og 
aðgerðaáætlun í deildum

Alþjóðamisseri (mobility
window) skilgreint í 

námsleiðum

Innleiðing á 
samevrópskum

upplýsingatæknistöðlum
fyrir nemendur

Mannauður, 
vinnustaða-menning 
og þróun stjórnunar

Sálfélagslegt áhættumat
f. doktorsnema, nýdoktora, 

stjórnsýslu og akademíu
Móttökumiðstöð fyrir allt 

nýtt starfsfólk
Mat á mentorakerfi og 
tillögur að endurbótum

Endurskoðun á Skrefi í 
launasetningarkerfi

Notendamiðuð 
þjónusta og 

stafræn umbylting 
stjórnsýslu

Innri samskiptaáætlun
innleidd

Uppbyggingu vöruhúss 
gagna og tól fyrir 
mælaborð innleitt

Stafræn umbylting: 
greining þjónustuferla og 

hagaðila
Fyrsti áfangi stafræns 

þjónustuborðs mótaður

MARKMIÐ Í HÍ26 VERKEFNASTOFN HELSTU VERKEFNI

Verkefnastofnar: Helstu verkefni 2022



Framúrskarandi vísindi
Mannauður og starfsgleði
Þverfaglegt starf

Vandað framhaldsnám
Gæði náms í fyrirrúmi
Mannauður og starfsgleði

Innviðir rannsókna og kennslu
Farsælt háskólasvæði
Framúrskarandi vísindi
Gæði náms í fyrirrúmi

Styrkjasókn, nýliðun í 
vísindum, opin 

vísindi og siðferði 
vísinda

Pre-award: Skilgreining 
og þarfagreining fyrir 

miðlæga þjónustu, m.a. 
fyrir ERC

Post-award: Skilgreining 
og þarfagreining á 
miðlægri/blandaðri 

verkefnastjórn úr alþj. 
sjóðum

Greina "best practices" 
við móttöku/þjálfun 
nýrra akademískra

starfsmanna 
í samstarfsskólum

Stefna um opin vísindi
og vörslu og aðgang 

gagna

Útbúa skjal með 
yfirlýsingu um siðferði 

rannsókna sem uppfyllir 
skilyrði Horizon Europe

Umgjörð, fjármögnun 
og gæði meistara-
og doktorsnáms

Stýrihópur um þróun 
meistaranáms, 
kortlagning á 

meistaranámi, tillögur að 
úrbótum

Viðmið og kröfur um  
gæði meistaranáms

Vinnustofur fyrir 
leiðbeinendur um 

hlutverk og samskipti við 
nemendur

Starf umboðsmanns 
doktorsnema þróað og 

kynnt

Uppbygging 
rannsókna- og 

kennsluinnviða og 
þróun háskóla-

svæðisins í heild

Uppbygging 
kennsluaðstöðu í 

samræmi við áætlun þar 
um sem er í vinnslu

Skráning 
rannsóknainnviða, nýtt 

starf innviðastjóra og 
formgera samstarf við 

fræðasvið um 
uppbyggingu 

rannsóknainnviða

Staðfesta samstarf við 
RVK-borg um 

rammaskipulag og 
áætlanagerð

Þarfagreining og 
enduruppbygging Sögu

MARKMIÐ Í HÍ26 VERKEFNASTOFN HELSTU VERKEFNI

Helstu verkefni 2022 (frh.)



Nýsköpun og framfarir
Starfshæfni nemenda
Þverfaglegt starf

Samstarf við samfélagið
Alþjóðatengsl
Fjölbreytt háskólasamfélag

Þekking í þágu sjálfbærs samfélags
Sjálfbær starfsemi

Kortlagning 
nýsköpunarnáms við 

skólann
Kynningar á hugverkarétti Eignarhaldsfélag HÍ um 

sprotafyrirtæki
Þjónusta og reglur mótað 

fyrir sprotafyrirtæki 
nemenda og kennara

Kortlagning á 
hagsmunahópum og 

áætlun um 
miðlun/samstarf til hvers 

og eins

Samræmt kynningarefni Þarfagreining fyrir þróun 
ensks vefs HÍ

Mælaborð um 
námsframboð tengt 
Heimsmarkmiðunum

þróað og forprófað

Aurora kennsluskrá
mótuð (öll námskeið sem 

nemendum AURORA 
háskóla stendur til boða)

PURE – upplýsingakerfi
rannsókna notað 

(upplýsingar um rannsóknir, 
birtingar, rannsóknastyrki 

o.s.frv.)

Kortlagning á notkun og 
losun umhverfisþátta í 

rekstri. Mótun 
umhverfisáætlunar í rekstri

Samfélagsleg 
nýsköpun, framfarir 

og starfshæfni 
nemenda

Samstarf við 
samfélag og 

margvíslegar leiðir til 
miðlunar

Alþjóðatengsl

Sjálfbærniáherslur í 
kennslu, rannsóknum 

og rekstri skólans

Námskeið fyrir akademíska
og vettvangur fyrir 
milliliðalaust samtal

MARKMIÐ Í HÍ26 VERKEFNASTOFN HELSTU VERKEFNI

Gæði náms í fyrirrúmi
Samstarf við samfélagið

Upplýsingatækni 
í kennslu, 

námsframboð 
og fjölbreytileiki 
nemendahópsins

Innleiðing á áætlun um 
þróun fjarnáms

(verkefnisstjóri og 3-4 
námsleiðir á ári)

Mótun áætlunar um 
uppbyggingu 

kennsluaðstöðu

Fræðsluefni fyrir kennara
m.a. um fjölbreytt námsmat 
og fjölbreytta kennsluhætti, 

hæfniviðmið og 
kennsluþróun

Helstu verkefni 2022 (frh.)



samstarfið



Fyrsta ári í uppbyggingu Aurora European University er lokið
• Opnara flæði nemenda og starfsfólks á milli háskólanna 
• „Virtual Campus“ fer í loftið snemma árið 2022 
• Samtenging upplýsingakerfa gengur vel 
• Mikill fjöldi nemenda og starfsfólks hefur tekið þátt í námskeiðum, 

viðburðum, þjálfun, samstarfsverkefnum og ráðstefnum 



Fyrir kennara
• Viltu finna fræðimann í 

Aurora háskóla til að 
kenna með? 

• Viðburður á netinu 17. 
febrúar til að leiða 
saman kennara sem vilja 
taka þátt í „Collaborative
International Online 
Learning“ 

• Skráningarfrestur til 10. 
febrúar og hlekkur 
verður sendur starfsfólki 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aykR84I-TkyCqajkA6QrERtYb5J6cTNIpQMPjIuBPMxUMkFMQUtQS0xRM1VERVY5M1ZNWkNXUzRKUi4u


Fyrir nemendur 
• Aurora sumarskólar auglýstir á 

næstunni 
• HÍ nemendur sem tóku þátt í Aurora 

Student Design Jam á Spáni verða með 
kynningu á Jafnréttisdögum 

• Aurora stúdentaráðið með nýja 
instagram síðu

• Viðtöl við nemendur í nýjasta 
fréttabréfi Aurora

• Nemendur geta enn sótt um að vera 
Aurora Student Champhions 

https://www.youtube.com/watch?v=bkAu30Jcmoc
https://www.instagram.com/aurorastudentcouncil/
https://us7.campaign-archive.com/?u=2025c2be19a2c62c0809c752e&id=7c9fa14788
https://aurora-network.global/project/aurora-student-champion-scheme/


European Universities Initiative 
• Áfram mikilvægasta verkfæri 

ESB til að byggja evrópskt 
mennta‐ og rannsóknasvæði

• Áframhaldandi fjármögnun 
Aurora samstarfsins

- Nýtt kall birt með mun hærri 
styrk en áður eða að hámarki 
2 milljarðar kr.

- Sveigjanlegri styrkur og til 
lengri tíma 



Frekari upplýsingar:

• Fréttabréf Aurora  
• „Fact Sheet“ ESB um Aurora
• Heimasíða Aurora 
• HÍ síða um Aurora 

https://us7.campaign-archive.com/?u=2025c2be19a2c62c0809c752e&id=7c9fa14788
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-aurora.pdf
https://alliance.aurora-network.global/
https://www.hi.is/aurora


Húsnæðis- og 
öryggismál



Upplýsingaöryggi

• Tölvuárásir verða sífellt tíðari, hættulegri og færast nær
- Árás á tölvupóstkerfi HR
- Log4j veikleikinn, öryggisholur víða
- Innbrot í tölvukerfi Strætó

• Viðbrögð HÍ:
- Uppbygging á vottuðu stjórnkerfi upplýsingaöryggis, 

fyrsta vottun í mars
- Heildræn nálgun varðandi netvarnir
- Veikleikaskimun gagnvart log4j
- Tíðari veikleikaskimanir á háskólanetinu
- Innleiðing á tveggja þátta auðkenningu til að draga úr 

líkum á stuldi á auðkennisupplýsingum



Vatnstjón í byggingum HÍ

• Skilað hefur verið tveimur matsgerðum
dómkvaddra matsmanna, annarri um 
orsakir og hinni um umfang vatnstjónsins

• Verið er að fara yfir seinni skýrsluna og
ákveða næstu skref



Saga



Saga
• Eftir árs ferli var gengið frá kaupum ríkisins og FS á Sögu í lok árs 2021
• Um 18.000 m2 og er HÍ með ríflega 70% og FS tæplega 30%
• FS verður með um 110 stúdíóíbúðir í sínum hluta (hæðir 4.-7. í norðurbyggingu)
• HÍ verður með fjölbreytta starfsemi í húsinu en stærsti einstaki aðilinn verður 

Menntavísindasvið
• Með tilkomu Húss íslenskunnar munu rými í Árnagarði losna. Gefst því gott 

tækifæri að skoða húsnæðismál HÍ í heild sinni, t.d. hvað varðar heppilegustu 
staðsetningu á kennsluhúsnæði á háskólasvæðinu

• Leigusamningar eru í gildi á Sögu við ýmsa aðila sem hafa verið með starfsemi í 
húsinu. Að óbreyttu er gert ráð fyrir að flestir þeirra verði áfram

• Áhersla er á að virða útlit og sögu byggingarinnar og að lífleg starfsemi verði 
þar svo húsið verði eftirsóknarvert fyrir starfsfólk, nemendur og gesti



Saga – næstu skref
• Á næstunni er umtalsverð vinna við að undirbúa flutning og koma Sögu í 

æskilegt horf, m.a.:
- Utanhússviðgerðir
- Breytingar á sameiginlegum svæðum HÍ og FS, s.s. á jarðhæð í 

suðurbyggingu og í kjallara
- Undirbúningur, skipulag og framkvæmdir á sérsvæði HÍ (þrjár neðstu hæðir 

í norðurbyggingu og megnið af suðurbyggingu, 2.- 8.hæð)
• Á næstu mánuðum mun skýrast hvenær unnt verður að flytja inn í Sögu. 

Ræðst það m.a. af umfangi breytinga, viðhaldsþörf og kröfum um verklag 
þegar kemur að breytingum á sérrýmum HÍ

• Á meðan nánari greining liggur ekki fyrir má gera ráð fyrir að árinu 2024 
verði byggingin að fullu komin í notkun



Hús íslenskunnar



Fréttir af 
fræðasviðunum



Frá Félagsvísindasviði

• Thamar Melanie Heijstra er nýr kennsluþróunarstjóri og formaður
kennslunefndar FVS

• Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir tók 1. des. sl. við sem forstöðumaður
Viðskiptafræðistofnunar HÍ

• 2. feb. sl. var haldinn samráðsfundur upplýsingatæknisviðs og FVS um 
upplýsingatæknimál og könnun um þarfir kennara á tæknibúnaði í
kennslustofum

• Nyir deildarforsetar: Eva Marín Hlynsdóttir í Stjórnmálafræðideild, 
Ólafur Rastrick í Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild og Hervör
Alma Árnadóttir í Félagsráðgjafardeild



Frá Heilbrigðisvísindasviði

• Heilbrigðisvísindastofnun verður þriggja ára í næsta mánuði og hefur
náð að dafna með sameiningu stoðþjónustu við rannsóknir á HVS og
fjölgun starfsfólks, m.a. rannsóknasérfræðinga, fræðimanna og
vísindamanna auk verkefnastjóra og aðstoðarfólks

• Lífvísindasetur HÍ tilheyrir nú stofnuninni

• Ný námsleið til MS prófs í geðhjúkrun við Hjúkrunarfræðideild í
samstarfi við Háskólann á Akureyri, Landspítalann og Sjúkrahúsið á
Akureyri

• Ákveðið var fjölga nemendum sem teknir eru inn í grunnnám til BS prófs
í hjúkrunarfræði að beiðni stjórnvalda



Frá Hugvísindasviði

• Hugvísindaþing verður haldið 11.-12. mars. 

• Torfi Tulinius, prófessor við Íslensku- og menningardeild, er nú 
gistiprófessor við Collège de France í París, einn virtasta 
rannsóknaskóla Frakklands

• Pilar Concheiro, spænskukennari við Mála- og menningardeild, 
hefur fengið Evrópumerkið í tungumálum (European Language 
Label) fyrir nýbreytni í tungumálanámi og tungumálakennslu



Frá Menntavísindasviði
• Undirbúningsvinna að hefjast fyrir flutning MVS á aðalsvæði HÍ. Þing 

MVS 4. feb. nk. mun fjalla um næstu skref
• MVS hlaut nýverið styrk frá stjórnvöldum til standa að átaki til að fjölga 

kennurum og fagfólki af erlendu bergi í menntakerfinu 
• Þáttaröð RÚV „Að nærast og njóta“ er leidd af Önnu Sigríði 

Ólafsdóttur, prófessor í næringarfræði við MVS
• Fyrirlestraröð um hinseginfræði og rannsóknir í hnattrænum heimi hófst 

28. jan.
• Ráðstefna meistaranema verður haldin rafrænt 3.-6. feb. Meistaranemar 

kynna lokaverkefni sín á gagnvirkum vef þar sem þátttakendur geta 
hlustað á kynningar og sent höfundum fyrirspurnir



Frá Verkfræði- og náttúruvísindasviði

• Samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education er HÍ í 201.-250. 
sæti yfir bestu háskóla heims á sviði verkfræði og tækni

• Tilkynnt var fyrir skömmu um stækkun Tæknifræðiseturs HÍ í Hafnarfirði 
vegna aukinna vinsælda

• Meistaradagur náttúruvísinda var haldinn á netinu 20. jan. sl. 

• Anna Soffía Hauksdóttir, prófessor í rafmagns- og tölvuverkfræði, og 
Benjamín Ragnar Sveinbjörnsson, lektor í efnafræði, hlutu 
kennsluviðurkenningu á sviðsþingi VoN í nóv. sl.



Fram undan



Jafnréttisdagar 14.-18. feb.
• Jafnréttisdagar í öllum háskólum landins 14.-18. febrúar, en þeir hófust

í HÍ árið 2009
• Umræða og fræðsla um jafnréttismál frá mörgum sjónarhornum og

verða viðburðir með fjölbreyttu sniði
• Dagskráin verður öll send út á netinu í ár og þar verður fjallað

um slaufunarmenningu, hinseginvænt háskólasamfélag, stafrænt
ofbeldi, upplifun jaðarhópa af háskólanum, stéttaskiptingu á Íslandi, 
fólk og fátækt, mismunun og geðræna sjúkdóma o.fl.

• Opnunarviðburður í ár er rektorapanell þar sem rektorar háskólanna
sjö hittast og ræða framtíðarsýn og áskoranir í jafnréttismálum, og fer 
hann fram 14. feb. kl. 13-14



Afhending prófskírteina í Háskólabíói 19. feb. 



Samstarf við Hringbraut um gerð sjónvarpsþáttanna 
“Vísindin og við”



• Fimm þættir í fyrstu atrennu – öll
fræðasvið verða með

• Ætlað að varpa ljósi á fjölbreyttar og
mikilvægar rannsóknir innan HÍ

• Fókusinn á viðtöl við fræða- og vísindafólk
skólans, samstarfsfólk og nemendur

• Umsjón: Þóra Katrín Kristinsdóttir, 
efnafræðingur og fyrrverandi liðskona
Sprengjugengisins, og Sigmundur Ernir
Rúnarsson, ritstjóri Fréttablaðsins og 
sjónvarpsmaður

• Efnið verður sýnt á Hringbraut um 
mánaðamótin febrúar/mars

• Efnið verður líka aðgengilegt á síðum
Fréttablaðsins og fréttavefjum þess

• HÍ mun einnig miðla efninu í gegnum
sínar gáttir



Frændafundur haldinn við HÍ 16.-18. ágúst

• Færeyjanefnd HÍ, Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í
erlendum tungumálum, Málvísindastofnun HÍ og
Íslandsnefnd Fróðskaparseturs Færeyja bjóða fræðimönnum
og framhaldsnemum að senda útdrátt á íslensk-færeysku
ráðstefnuna Frændafundur 11

• Á ráðstefnunni verður fjallað um viðfangsefni á ólíkum
fræðasviðum sem tengjast Íslandi og/eða Færeyjum

• Þau sem hafa áhuga á að flytja fyrirlestur sendi inn útdrátt
(300-400 orð) eigi síðar en 1. apríl á síðu ráðstefnunnar
á EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=ff11

• Upplýsingar veitir Jóhannes Gísli Jónsson, jj@hi.is

https://easychair.org/conferences/?conf=ff11
mailto:jj@hi.is


Aðrir viðburðir

• Háskóladagurinn (rafrænn) verður haldinn 26. feb.
• UT-messan hefur verið færð til 25. maí og verður haldin á 

Grand Hótel
• Hönnunarkeppni HÍ verður haldin í 30. skipti í tengslum við 

UT-messuna
• Árshátíð HÍ frestast fram á haustið




