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Ársfundur Stofnunar fræðasetra

- Segja frá starfsemi liðins árs

- Horfa til næsta árs og framtíðar

- Vera samkoma þar sem þeir sem vinna 

að rannsóknum og menntun á 

landsbyggðinni koma saman og ræða 

sín mál



Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands

- Rannsókna- og þjónustustofnun

- heyrir undir háskólaráð

- Vettvangur samstarfsverkefna HÍ við 

landsbyggðina 



Markmið stofnunarinnar

- Styrkja byggðir landsins með aukinni 
menntun og rannsóknum

- Skapa aðstöðu til rannsókna

- Bæta aðgengi að menntun

- Styrkja tengsl Háskóla Íslands við 
atvinnu- og þjóðlíf



Starfsemi Stofnunar fræðasetra HÍ

- Rekur Háskólasetur um allt land

- Þátttakandi í rannsóknasetrum

- Samstarf við setur og söfn

- Þátttakandi í þekkingarsetrunum



Háskólasetrin voru fimm árið 2006

- Rannsókna- og fræðasetur í 

Vestmannaeyjum

- Háskólasetrið í Hveragerði

- Háskólasetrið á Hornafirði

- Háskólasetur Suðurnesja, Sandgerði

- Háskólasetur Snæfellsness, Stykkishólmi

Setrin eru hornsteinar Stofnunar fræðasetra



Háskólasetur Snæfellsness

Stofnað 2006

Til húsa í ráðhúsi Stykkishólms 

hjá Náttúrustofu Vesturlands

Forstöðumaður Tómas G. Gunnarsson

Verkefni:

- Áhrifaþættir á stofnstjórnun farfugla

- Varplíffræði og atferlisfræði sandlóu

- Mat á varpárangri há-norrænna varpfugla



Háskólasetrið Hornafirði

- Forstöðumaður

- Rannveig Ólafsdóttir

- land- og jarðfræðingur lét af störfum

- Þorvarður Árnason

- líffræðingur og heimspekingur tók við

- Samstarf aukið við Skaftárhrepp og 

Kirkjubæjarstofu

- Skipuð ný stjórn



Fjárveiting fékkst á fjárlögum 2007 fyrir 

tvö ný setur



Á Vestfjörðum, Bolungarvík

- Samstarf við:

- Náttúrustofu Vestfjarða

- Bolungarvíkurkaupstað

- Áherslusvið:

- Ferðamál og náttúra

- Stjórn hefur verið skipuð og komið 
saman

- Auglýst hefur verið eftir forstöðumanni



Á Norðausturlandi, Húsavík

- Samstarf við:

- Náttúrustofu Norðausturlands

- Þekkingarnet Þingeyinga

- Norðurþing

- Hvalasafnið og útgerð hvalabátanna á 

Húsavík

- Áherslusvið:

- Sjávarspendýr





Þátttaka í rannsóknasetrum

- Vör - Rannsóknarsetur um lífríki sjávar 

við Breiðafjörð

- Hátæknisetur á Sauðárkróki



Þekkingarsetrin

- Háskólasetur Vestfjarða

- Þekkingarnet Austurlands

- Þekkingarsetur Þingeyinga

Eru nú komin á fjárlög !



Samstarf af ýmsu tagi

- Hólaskóli

- Jöklasýning á Höfn

- Þórbergssetur

- Vesturfarasetur á Hofsósi

- ........



Góð reynsla af háskólasetrunum

- Ný þekkingarstörf

- Rannsóknir sem ella væru ekki stundaðar

- Verkefni sem tengjast atvinnu- og 

menningarmálum

- Náið samstarf við Háskóla Íslands

- Erlendir vísindamenn og stúdentar

- Áhrif á bæjarlífið



Samningur menntamálaráðuneytis 

og HÍ

5. Að vinna að því í sameiningu að fylgja 

eftir stefnu Vísinda- og tækniráðs, en 

þar er hvatt til þess að byggja upp 

mennta- og vísindakerfi sem er í 

fremstu röð meðal þjóða og starfar í 

nánum tengslum við atvinnulíf. 



Samningur menntamálaráðuneytis 

og HÍ

4. Að styrkja grundvöll kennslu, 

rannsókna og fræðiiðkana í landinu 

öllu og byggja með skipulegum hætti 

upp starfsemi sem miðar að því að 

nýta, afla og miðla þekkingu á 

landsbyggðinni. Efla skal sérstaklega 

samstarf við fræða- og þekkingarsetur 

á landsbyggðinni.   



Samningur menntamálaráðuneytis 

og HÍ

9. Að fimmfalda fjölda brautskráðra 

doktora og tvöfalda fjölda brautskráðra 

meistaranema fram til ársins 2011.



Nemendur Háskóla Íslands

Nemendur alls rúmlega 9 þúsund

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Grunnnám 826 869 841 921 970  989

Meistarar 80 92 168 145 239  239

Doktorar 5 4 7 9 10  14

Útskrifaðir:

1x

3x

3x



Þessir nemendur þurfa

- Beitiland

- Góð og gagnleg verkefni

- Góða hirða

- Umsjónarmenn sem þekkja vel til



Áríðandi

- Skilgreina starfsemi vandlega

- Marka sérstöðu

- Tryggja gæði á alþjóðlegum mælikvarða 

- rannsókna

- kennslu

- Skapa tengsl

- innanlands

- erlendis



Fjármögnun

- Hingað til fjármagnað af:

- Háskóla Íslands

- Viðkomandi sveitarfélögum

- Velunnurum og hagsmunaaðilum

- Sérstökum fjárveitingum frá Alþingi

- Stöðug óvissa og barátta



Framtíðin

- Hækka menntunarstig

- Auka rannsóknir

- Breyta atvinnuháttum

- Eðlilegt að að því standi:
- Háskóli Íslands

- Menntamálaráðuneyti

- Byggðamálaráðuneyti

- Fjármögnun:
- Gegnum menntakerfið

- Gegnum byggðakerfið



Framtíðarsýn Stofnunar fræðasetra

- Háskólasetur í öllum landshlutum

- Gott samstarf við náttúrustofur og 

þekkingarsetur

- Fjölga fólki og verkefnum

- Hagkvæmur og góður kostur í 

byggðamálum

- Háskóli Íslands ætlar að taka þátt í slíkri 

uppbyggingu


