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Starfsáætlun 
Menntavísindasviðs 

byggir á stefnu 
Háskóla Íslands - HÍ-

26. 



SKIPURIT MVS



Hlutverk 
Menntavísindasviðs
Menntavísindasvið menntar fagfólk sem býr yfir 
hugrekki, þekkingu og hyggjuviti til að þróa nútíma 
kennslu- og námsumhverfi og valdefla einstaklinga til 
að takast á við flóknar áskoranir í nútíð og framtíð. 

Menntavísindasvið stendur fyrir mikilvægum og 
fjölbreyttum rannsóknum, leiðir nýsköpun og hefur 
áhrif á þróun samfélagsins.



HÍ26 - Dæmi um 
aðgerðir MVS

Eftirsóknarvert
og öflugt nám

Mikilvægar
rannsóknir

Opið, sjálfbært og 
alþjóðlegt
samfélag

Nýsköpun í kennslu 
og

námsumhverfinu
Góður og hvetjandi

vinnustaður

Leiðandi 
í menntaumræðu

• Markviss úrvinnsla úr 
sjálfsmatinu í deildum

• Mótun stefnu og 
námsform (staðnám og 
fjarnám)

• Þróun sérstaks 
inngangsnámskeiðs 
fyrir doktorsnema

• Samráð við 
nemendafélög og 
sviðsráð um aukna 
þátttöku nemenda í 
þróun náms

• Markviss
stuðningur við 
unga rannsak-
endur

• Gesta-prófessorar 
ráðnir við hverja 
deild

• Innleiðing á IRIS -
upplýsingakerfi 
fyrir rannsóknir

• Fjölgun nemenda af 
erlendum uppruna

• Aukinn stuðningur við 
nemendur af erlendum 
uppruna

• Leiðtogar í skólastarfi 
til eflingar 
kennaramenntunar

• Efling fjarnáms

• Ný starfseining 
MVS: Nýsköpun og 
Menntasamfélag

• Samstarf við 
Reykjavíkurborg um 
sköpunarsmiðju 
(Mixtúra)

• Efling
vinnustaða-
menningar

• Þróun 
vinnuaðstöðu og 
vinnustaðar-
menningar á Sögu

• Styðja við heimasíður 
og miðlun rannsókna-
verkefna

• Bjóða upp á þjálfun 
starfsfólks 
í fjölmiðla-
framkomu og miðlun

HÍ26 - AÐGERÐIR MVS 2022-2023



Verkefni fjármögnuð úr startfé

• Innleiðingarsjóður fyrir sértæk verkefni og umbótastarf: Umbóta-
verkefni deildar: 6 m.kr

• Stjórnendaráðgjöf við gerð starfsáætlunar, mótun stoðþjónustu
og vinnustaðamenningar: 2 m.kr

• Verkefni um þróun stafrænna kennsluhátta og fjarnáms: 7 m.kr



SAMVINNA OG UPPLÝSINGAFLÆÐI
• Reglulegir fundir stjórnenda 

• Fastanefndir og starfshópar 

• Deildarfundir  og námsbrautarfundir

• Upplýsinga- og samráðsfundir með öllu starfsfólki

• Stjórnarfundir MVS

• Þing Menntavísindasviðs, vettvangur upplýsinga og samráðs

• Starfssamfélagið – leggjum rækt við það!



FLUTNINGUR Á SÖGU 2024



FERLIÐ FRAMUNDAN 2022 TIL 2024

JANÚAR: Starfshópur 
MVS hóf störf janúar

MANNAUÐUR

NÁM OG KENNSLA
RANNSÓKNIR
NÝSKÖPUN OG STARFSÞRÓUN

JANÚAR TIL JÚNÍ 
þARFAGREINING

Fulltrúar deilda og 
starfseininga taka þátt í að 
skilgreina þarfir 
starfseminnar: stoðþjónustu, 
kennara og nemenda o.fl.

MAÍ TIL ÁGÚST
Samráð um 
þarfagreiningu 

Unnið úr tillögum og 
ábendingum starfsfólks 
og nemenda

MAÍ TIL SEPTEMBER 
2022
HÚSRÝMISLÝSINGAR 
ÚTBÚNAR
Þarfagreining rýnd

Könnun á væntingum 
starfsfólks til 
starfsumhverfis

HAUST 2022
ÚTBOÐ VEGNA 
HÖNNUNAR

Starfshópur heldur utan um 
samvinnu við hönnuði

Kynningar innan sviðs og kallað 
eftir ábendingum starfsfólks og 
nemenda

2023
NOTENDASAMRÁÐ OG 
HÖNNUN 

Unnið úr tillögum og 
ábendingum starfsfólks 
og nemenda

2023 TIL 2024
FRAMKVÆMDIR OG 
ENDURBÆTUR

SUMAR 2024
FLUTNINGUR Á SÖGU
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