
Samfélagsleg virkni og 

þjónusta háskóla



Hlutverk háskóla

• Þjálfa mannauð (fjárfesta í mannauði)

• Mennta

• Skapa nýja þekkingu

• Miðla þekkingu

• Annað framlag til samfélagsins



Hvað er þetta annað framlag?

• Þátttaka í umræðu

• Þátttaka í ákvarðanatöku

• Umfjöllun um álitamál

• Samstarf með vettvangi

• …

• Einn af lykilþáttum HÍ21:

„Háskólinn sé leiðandi afl í framþróun samfélagsins sem 

vettvangur nýrra hugmynda og lifandi samstarfs 

rannsakenda, nemenda, atvinnulífs, stofnana og þjóðlífs„



Mat á vinnuframlagi

• Í dag einskorðað við:

– Rannsóknir, sbr vinnumatskerfi og ýmis fríðindi

– Kennsla (kennsluskylda)

• Hvað með framlag til samfélags?



HÍ21: þróuð viðmið um hvernig akademískir 

starfsmenn geti fengið mikilvægt framlag til 

uppbyggingar  samfélagsins metið í störfum sínum

Undirbúningshópur:

• Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor

• Áslaug Helgadóttir, gæðastjóri

Fulltrúar allra 5 fræðasviða:

• FVS Daði Már Kristófersson, sviðsforseti /Hulda Poppe, 
rannsóknastjóri

• HUG Eiríkur Smári Sigurðarson, rannsóknastjóri (Guðmundur 
Hálfdánarson)

• HVS Inga B. Árnadóttir, prófessor

• MVS Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor

• VoN Bjarni Bessason, prófessor

Með hópnum vinnur Andrea G. Dofradóttir, verkefnisstjóri



Tillögur

Lagt er til að verkefnið sé tvíþætt:

1. Aukinn stuðningur við samfélagsvirkni akademísks starfsfólks 

• Þeir sem sinna samfélagsþátttöku í ríkum mæli eigi kost á 

tímabundnum stuðningi – fjármagni sem nýta má til að auka svigrúm 

til að sinna samfélagsvirkni

2. Stuðlað að auknum sýnileika akademísks starfsfólks í 

samfélaginu í formi vísindamiðlunar.

• Vefsíða sett á laggirnar sem safnar upplýsingum um sérþekkingu, 

rannsóknir og þekkingarsköpun akademísks starfsfólks t.d. út frá 

heimsmarkmiðunum.



Tengist markmiðum um virka þátttöku í HÍ21

• Margvísleg vísindamiðlun verði nýtt til þess 

að styðja við virka þátttöku akademísks 

starfsfólks í samfélaginu (VÞ-2) 

• Fjölbreyttum aðferðum verði beitt til að 

sérfræðiþekking Háskólans nýtist við 

ákvarðanir sem varða stefnumörkun, 

samkeppnishæfni og farsæld samfélagsins 

(VÞ-3)



1. Stuðningur við samfélagsvirkni akademísks starfsfólks

Árvisst verði úthlutað sérstöku fjárframlagi 
til fræðasviða sem nýtt verði til að styðja 
við akademískt starfsfólk sem vinnur 
mikilvægt starf af þessum toga

• Felur í sér viðurkenningu á því að

– Virkni og samstarf við aðila í samfélaginu sé
mikilvægur þáttur í starfsemi skólans

– Mikilvægt sé að skapa starfsfólki svigrúm til 
að sinna slíkri starfsemi í tengslum við 
rannsóknir sínar og þekkingarsköpun



1. Stuðningur við samfélagsvirkni akademísks starfsfólks

Fyrirkomulag

• Fjárframlag til sviða eyrnamerkt verkefninu 

– t.d. 0,5% af rannsóknarhluta reiknilíkansins, þ.e. um 50 m. kr.

• Fræðasviðin þrói viðmið um hverskonar samfélagsvirkni sé hægt að 
styðja

• Starfsfólk sem eftir því óskar sækir um þennan stuðning til forseta 
fræðasviðsins

• Styrkur sé nýttur á þann hátt sem hentar best til að styðja við 
samfélagsvirkni viðkomandi

– T.d. til að ráða aðstoðarmann, tímabundið, sem annað hvort gæti létt undir með 
öðrum störfum umsækjanda eða með beinni aðkomu að 
samfélagsvirkniverkefni 

– Styrkur lagður inn á rannsóknareikning viðkomandi



2. Vísindamiðlun Stuðlað að auknum sýnileika og 

samfélagsvirkni akademísks starfsfólks og 
rannsóknarverkefna HÍ

• Aðgengilegur og lifandi gagnagrunnur verði til um rannsóknarviðfangsefni 

og samfélagsvirkni starfsfólks flokkaður eftir heimsmarkmiðunum.

• Vekja athygli á rannsóknum og þekkingarsköpun Háskóla Íslands og 

tengslum þeaa við hin ýmsu viðfangsefni og áskoranir samfélagsins.

• Skapa sterkari grundvöll fyrir áhrifum rannsókna og þekkingarsköpunar 

skólans í samfélaginu 

Lagt er til að ráðinn verði starfsmaður í 6 mánuði sem mótar verkefnið og sinni 

því í samstarfi við yfirstjórn, Markaðs- og samskipasvið HÍ, Vísinda- og 

nýsköpunarsvið, gæðastjóra, akademískt starfsfólk skólans og fl. 



Endir


