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Nýliðnir viðburðir



Unnur Þorsteinsdóttir ráðin nýr forseti 
Heilbrigðisvísindasviðs frá 1. júlí 



Heimsókn forsætisráðherra
11. mars



Heimsókn borgarstjóra á Sögu

11. febrúar



Heimsóknir frambjóðenda til borgarstjórnar 
Reykjavíkur í aðdraganda kosninga



Fundur með fulltrúum atvinnulífs

10. mars



HÍ-AWE
• HÍ-AWE (Academy for Women Entrepreneurs) 

– nýsköpunarhraðall fyrir konur
• Útskrift og verðlaunaafhending 6. maí



Ársfundur Stofnunar rannsóknasetra HÍ á Höfn

23. mars



Háskólalestin brunar um landið



Opið hús á Háskólatorgi 2. apríl



Handhafar Vigdísarverðlaunanna

• Jonhard Mikkelsen, Færeyjum (2020)
• Katti Frederiksen, Grænlandi (2021)



Ráðstefna ACONA (Arms 
Control Negotiation Academy) 
í Veröld 14. maí



Málefni flóttafólks frá Úkraínu
• Saga – 75 herbergi og unnið að því að koma upp tölvuaðstöðu og leiksvæði
• Stuðningur við núverandi nemendur og starfsfólk úr hópi flóttafólks
• Unnið er að stofnun Miðstöðvar um málefni Úkraínu
• Upplýsingagátt fyrir flóttafólk frá Úkraínu https://www.hi.is/ukraina
• Umsóknafrestur framlengdur/felldur niður fyrir úkraínska ríkisborgara
• Úkraínskir nemendur geta komið sem skiptinemar í eitt ár, óháð samningum 

við skóla
• Nemendur í fjarnámi geta nýtt sér aðstöðu HÍ, s.s. tölvuver, lesaðstöðu og 

bókasafn
• Flýtimeðferð við mat á gögnum hjá matsskrifstofu kennslusviðs 
• Stuðningur við Karazin háskóla (tæknibúnaður o.fl.) í gegnum Aurora 

samstarfið

https://www.hi.is/ukraina


Aurora Biannual 11.-12. maí í 
Innsbruck, Austurríki 



Um 200 fulltrúar frá Aurora 
háskólum og samstarfsaðilum  

18 fulltrúar frá HÍ 
sóttu ráðstefnuna 



Nokkrir hápunktar 
• Tetyana Kaganovska, rektor Karazin 

Kharkiv National University í Úkraínu, flutti 
ávarp og tók á móti 51.000 evra 
neyðarstyrk frá Aurora háskólunum

• University Paris-Est Cretail er nýr 
samstarfsskóli 

• Viljayfirlýsing um þróun Aurora Joint
Digital Master undirrituð 

• Ný nemendahandbók Aurora Student 
Council kynnt

• World Café til að undirbúa umsókn um 
áframhaldandi ESB fjármögnun Aurora 

• Farið yfir árangur í Aurora samstarfinu 
síðustu 18 mánuði



Mikill árangur hefur náðst
• 72% verkefna er lokið skv. áætlun þrátt fyrir COVID áskoranir 
• 4.000+ nemendur og starfsmenn hafa tekið þátt
• 1.000+ fundir hafa farið fram sem tengjast Aurora verkefnum
• Ný heimasíða og Virtual Campus - aurora-universities.eu
• 140+ Aurora tækifæri til náms og þjálfunar 

aurora-universities.eu


“There is a great need for students at our university to

have easier access to more diverse international learning

and training opportunities. The Aurora Alliance has

already delivered many opportunities for our

students to learn online, participate in short courses and

in other personal and professional developments.”

Ávinningur og ánægja með Aurora 

“The alliance has forced us to reassess many internal practices, to think

outside the box and to have greater ambition in our

internationalisation strategies. Ideas that a few years ago were

deemed impossible or even undesirable have now been put back on the

agenda with strong support from our leadership.”

“In such a high trusted

network with close partners

you can act quickly when

needed. The Ukraine situation

shows that this lead to

enormous solidarity in assisting

our Associate partners.”

“Aurora marked an important step in our institution's efforts at

internationalisation and institutional change. Despite the difficulties,

the transversal work of the Aurora team is widely acknowledged.”

“The Aurora Alliance has had a highly welcome impact

on the University's sustainability efforts. Spill-over effects

from the WPs have merged with and enhanced existing

activities in the process of developing into a sustainable

higher education institution, and […] the Alliance has sparked

the commitment to the realisation of the SDGs through the

activities of the university.”



HÍ26 – stefna Háskóla Íslands



Fjölmennur og vel heppnaður Akkerisfundur um 
innleiðingu og framkvæmd HÍ26 haldinn í gær



i

Akkerisfundur 2022
• Akkerisfundur er árlegt uppgjör á innleiðingu stefnu 

skólans undangengna tólf mánuði
• Hátt í 140 stjórnendur og fulltrúar stúdenta sátu fundinn
• Farið yfir stöðu innleiðingar miðlægra verkefnastofna 

og á fræðasviðum
• Glaðst yfir árangri og línur lagðar fyrir framhaldið
• Minnt á ítarlegar kynningar á stefnunni og innleiðingu 

hennar á innri og ytri vef skólans



KRI_stefna_HI26_210603_001.jpg

Fylgst með árangri:
Rafrænt stefnubókhald
• DecideAct – rafrænt stefnubókhald fyrir 

innleiðingu HÍ26

• Setur stefnutengd umbótaverkefni í fókus og 
styður við úrlausn þeirra

• Veitir stjórnendum reglubundið upplýsingar 
og auðveldar eftirfylgni

• Mælir árangur innleiðingar

• Áætlanir fyrir alla verkefnastofna og öll 
fræðasvið fyrir árið 2022 hafa verið færðar í 
stefnubókhaldið



Mælaborð verkefnastofna



i

Akkerisfundurinn er upphafið að 
frekara samtali
• Miklu af gögnum safnað fyrir fundinn - allt 

aðgengilegt á Uglu

• Gerð verður samantekt á niðurstöðum fundarins 

og sett inn á Uglu

• Mikilvægt er að allir stjórnendur nýti þessi gögn við 

skipulagningu starfsins

• Niðurstöður Akkerisfundar verður nýttar til 

að forgangsraða fjármunum og skipuleggja starfið



Húsnæðismál



Háskólaráð samþykkti 5. maí að nýjasta
hús Háskóla Íslands skuli heita SAGA



Framtíðar fyrirkomulag vinnurýma
• Stjórnvöld hafa gefið út viðmið um 

fyrirkomulag vinnurýma í nýbyggingum 
opinberra stofnana eða þegar gerðar eru 
gagngerar endurbætur á eldra húsnæði

• Nauðsynlegt er að fara eftir þessum 
viðmiðum, en þau fela m.a. í sér að horfið 
verði frá þeirri meginlínu að sem flest 
starfsfólk hafi einkaskrifstofu og að í staðinn 
komi verkefnamiðuð vinnurými 

• Um leið verði tryggt að nægjanlegt framboð 
sé af stoðrýmum, s.s. fundarherbergjum, 
næðisrýmum, rýmum fyrir félagslegt 
samneyti og til að sinna fjarkennslu

• Í eldri byggingum verði horft til þess að 
þegar starfsmaður flytur úr 
einkaskrifstofu komi til álita að 
skrifstofunni verði breytt þannig að 
aðstaða skapist fyrir tvo eða fleiri 
starfsmenn

• Við útfærslu viðmiðanna verði leitað til 
faglegra sérfræðinga og sérstaklega að 
því gætt að innleiðing viðmiðanna stuðli 
að framgangi markmiða HÍ26 um 
starfsánægju og góðan vinnustað



Nýtt hús Heilbrigðisvísindasviðs



Aðkoma að sunnanverðu



• Nýtt hús 8.300 fm
• Læknagarður 8.800 fm
• Eirberg 4.000 fm
• Nýi-Garður 1.300 fm
• Samtals: 22.400 fm

Aðkoma að sunnanverðu

STÆRÐ BYGGINGA



Útlit og einkenni
• Útlit er vel heppnað og myndar heildstætt yfirbragð séð frá Landspítala
• Sólríkur og skjólsæll garður til suðurs tengdur við veitingarými
• Gjá skapar skemmtilegt rými í nýbyggingu og gerir báða húshluta bjarta
• Möguleiki á framtíðarstækkun



Stúdentagarður í Stapa

• HÍ, FS og Stúdentaráð undirrituðu í fyrradag viljayfirlýsingu um 
stúdentagarð í Stapa

• Mikil uppbygging stúdentagarða á síðustu árum
• Stapi var byggður af FS 1971 og hét upphaflega Stúdentaheimilið
• Áformað er að Stapi verði seldur til FS og tengdur við Gamla Garð

þegar starfsemi HÍ í húsinu flyst í Sögu og nýtt heilbrigðisvísindahús



Viljayfirlýsing um stúdentagarð í Stapa



Fram undan



Skáldin og rithöfundarnir Hannes Pétursson og Steinunn Sigurðardóttir 
sæmd heiðursdoktorsnafnbót við Íslensku- og menningadeild 23. maí



UT-messan á Grand Hóteli
25. maí



Háskólaþing 8. júní 
Auglýst eftir framboðum þriggja fulltrúa háskólasamfélagsins
til setu í háskólaráði 1.7.2022-30.6.2024



Háskóli unga fólksins 

13.-16. júní



Ársfundur HÍ
14. júní



Brautskráning í Laugardalshöll
25. júní



Frændafundur, samstarfsráðstefna HÍ og 
Fróðskaparseturs Færeyja, í Reykjavík 16.-18. ágúst
• Markmið ráðstefnunnar er að efla rannsóknasamstarf á milli HÍ 

og FF með því að leiða saman fræðafólk úr báðum skólum
• Stærsti frændafundur sem haldinn hefur verið
• Fimm boðsfyrirlesarar úr mennta-, hug-, félags-, heilbrigðis- og 

verkfræði- og náttúruvísindum
• Að auki haldnir um 60 almennir fyrirlestrar
• Ráðstefnan verður ókeypis og opin almenningi
• Sjá nánar á fraendafundur.hi.is



Háskólatónleikar halda áfram 
af fullum krafti í haust
• Áhorfendur víða um lönd fylgjast með streymi
• Öflugt framlag til menningarlífsins
• Upptökur af öllum tónleikum á Youtube



Árshátíð starfsfólks í Hörpu 
23. september



Jafnlaunavottun og niðurstöður 
jafnlaunagreiningar
Ragnhildur Ísaksdóttir, sviðsstjóri mannauðssviðs,
og Auður Lilja Erlingsdóttir, deildarstjóri launadeildar




