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Dagskrárliður 11. Mál til fróðleiks – liðir a-e. 

11. a) Framgangsnefnd Háskóla Íslands 

Skipuð af rektor til þriggja ára skv. 5. gr. reglna nr. 263/2010 um framgang og ótímabundna ráðningu 

akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands. Í framgangsnefnd eiga sæti einn fulltrúi tilnefndur af 

hverju fræðasviði og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Tilnefna skal varamenn með 

sama hætti. 

Farið hefur verið yfir tilnefningar m.t.t. jafnréttissjónarmiða og lag til að framgangsnefndin verði 

þannig skipuð: 

Tilnefningar 2017-2020: 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor og aðstoðarrektor vísinda, formaður 

Heilbrigðisvísindasvið: 

Peter Holbrook, prófessor 

Ásta Thoroddsen, prófessor til vara 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

Anna Soffía Hauksdóttir, prófessor 

Guðmundur G. Haraldsson, prófessor til vara 

Hugvísindasvið: 

Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor  

Oddný G. Sverrisdóttir, prófessor til vara 

Félagsvísindasvið: 

Rannveig Traustadóttir, prófessor  

Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor til vara 

Menntavísindasvið: 

Helgi Skúli Kjartansson, prófessor  

Hrefna Sigurjónsdóttir, prófessor til vara 

 

Nefndarfulltrúar 2014-2017: 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor og aðstoðarrektor vísinda, formaður 

Björg Thorarensen, prófessor á Félagsvísindasviði 

varamaður: Ingi Rúnar Eðvarðsson, prófessor 

Guðný Guðbjörnsdóttir, prófessor á Menntavísindasviði 

varamaður: Helgi Skúli Kjartansson, prófessor 

Þorsteinn Loftsson, prófessor á Heilbrigðisvísindasviði 

varamaður: Ásta Thoroddsen, prófessor 

Oddný Sverrisdóttir, prófessor á Hugvísindasviði 

varamaður: Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor 

Guðmundur G. Haraldsson, prófessor á Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

varamaður: Anna Soffía Hauksdóttir, prófessor 

 

11. b) Stjórn meistara- og doktorsnáms í umhverfis- og auðlindafræði 

Rektor skipar námsstjórn í umhverfis- og auðlindafræðum til þriggja ára í senn skv. 4. gr. reglna nr. 

214/2011 um námið. Stjórnin er skipuð sjö fulltrúum, fimm samkvæmt tilnefningum stjórna 

fræðasviða, föstum umsjónarkennara námsleiðarinnar samkvæmt ákvörðun rektors, og einum fulltrúa 

til viðbótar sem rektor tilnefnir og er hann formaður námsstjórnar. Varamenn skulu tilnefndir fyrir 

hvern fulltrúa og skulu þeir ekki vera úr sömu deild og aðalmenn. 

 

Tilnefningar 2017-2020: 

Sveinn Agnarsson, prófessor, tilnefndur af rektor, formaður 

Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor og fastur umsjónarkennari í umhverfis- og auðlindafræði 

Hugvísindasvið: 

Sveinn Yngvi Egilsson, prófessor, aðalfulltrúi 

Ragnheiður Kristjánsdóttir, dósent, varafulltrúi 
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Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

Rúnar Unnþórsson, prófessor, aðalfulltrúi 

Rannveig Ólafsdóttir, prófessor, varafulltrúi 

Heilbrigðisvísindasvið: 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir, dósent, aðalfulltrúi 

Gunnar Guðmundsson, prófessor, varafulltrúi 

Félagsvísindasvið: 

 

Menntavísindasvið: 

 

 

11. c) Stjórn meistara- og doktorsnáms í lýðheilsuvísindum 

Rektor skipar námsstjórn í lýðheilsuvísindum til þriggja ára í senn skv. 4. gr. reglna nr. 213/2011 um 

námið. Stjórnin er skipuð fimm fulltrúum: einum samkvæmt tilnefningu Félagsvísindasviðs, tveimur 

samkvæmt tilnefningu Heilbrigðisvísindasviðs og skal annar þeirra vera frá læknadeild, föstum 

umsjónarkennara námsleiðarinnar samkvæmt ákvörðun rektors og fulltrúa sem rektor tilnefnir og er 

hann formaður námsstjórnar. Varamenn skulu tilnefndir fyrir hvern fulltrúa 

 

Tilnefningar 2017-2020: 

Laufey Tryggvadóttir, klínískur prófessor við Læknadeild og framkv.stj. Krabbameinsskrár 

Krabbameinsfélagi Íslands, tilnefnd af rektor, formaður 

Unnur Valdimarsdóttir, prófessor, umsjónarkennari framhaldsnáms í lýðheilsuvísindum 

Heilbrigðisvísindasvið: 

Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við Matvæla- og næringarfræðideild 

- varamaður: Lárus Steinþór Björnsson, dósent við Lyfjafræðideild 

Karl Andersen, prófessor við Læknadeild 

- varamaður: Kristín Briem, prófessor við Læknadeild 

Félagsvísindasvið: 

Stefán Hrafn Jónsson, prófessor við Félags- og mannvísindadeild 

- varamaður: Snæfríður Þ. Egilson, prófessor við Félags- og mannvísindadeild 

 

 

11. d) Stjórn Háskólaútgáfunnar 2017-2020 

Rektor skipar Háskólaútgáfunni þriggja manna stjórn til þriggja ára í senn og ákveður hver skuli vera 

formaður stjórnarinnar, skv. 4. gr. reglna nr. 483/2010 um útgáfuna.  

Stjórnin verði óbreytt til 30. júní 2020, í henni sitja: 

Björg Thorarensen, prófessor við Lagadeild á Félagsvísindasviði, formaður 

Jón Ólafsson, prófessor við Íslensku- og menningardeild á Hugvísindasviði 

Jenný Bára Jensdóttir, fjármálastjóri HÍ 

 

 

11. e) Ad hoc skipun í siðanefnd Háskóla Íslands 

Rektor hefur skipað Arnar Gíslason, jafnréttisfulltrúa Háskóla Íslands, ad hoc í siðanefnd í innkomnu 

máli, sbr. 3. gr. starfsreglna nefndarinnar, þar sem Henry Alexander Henrysson, aðjunkt hefur lýst sig 

vanhæfan skv. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

 


