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STARFSÁÆTLUN JAFNRÉTTISNEFNDAR HÍ TIL 31. DESEMBER 2016 

Samþykkt 2. mars 2016 

 

Verkefni Ábyrgð í samvinnu við Lokið 
1. Skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála í HÍ 

2012 til 2015: 

a) Upplýsingar á íslensku og ensku 

b) Jaðarsettir hópar 

c) Fjölskylduvænt umhverfi 

d) Kynningarefni skólans höfði til 

mismunandi hópa 

e) Almennt jafnréttisstarf frá sjónarhóli 

talna, jafnréttisfulltrúa, stjórnenda, 

nemenda, starfsfólks. 

f) Framkvæmt af Félagsvísindastofnun – 

viðtöl og töluleg gögn 

Hagsmunaaðila Haust 2016 

2. Stofnun skrifstofu jafnréttismála HÍ Ráð um málefni fatlaðs fólks Vor 2016 

3. Fundur með þeim sem bera sameiginlega 

ábyrgð á jafnréttisstefnunni 

Ábyrgðaraðila skv. 

jafnréttisáætlun 
Haust 2016 

4. Samráðsfundur með stofnunum á sviði 

jafnréttismála og gæðastjóra (2. fundur) 
Stofnanir og gæðastjóri Haust 2016 

5. Samráðsfundur með jafnréttisnefndum og 

tengiliðum fræðasviða 

Jafnréttisnefndir og tengiliðir 

fræðasviða 
Vor 2016 

6. Verkefni nemenda í hagnýtri jafnréttisfræðslu Deildir Vor 2016 

7. Skipuleggja og halda Jafnréttisdaga 
Starfsfólk og stúdenta HÍ og 

aðra háskóla 
Haust 2016 

8. Endurskoða verklagsreglur um einelti Starfsmannasvið Vor 2016 

9. Kynningar á gátlista um samþættingu í kennslu  

KEMST og starfsmannasvið. 

Hluti af kennslu til nýrra 

starfsmanna og stjórnenda 

Vor 2016 

10. Vinnsla á gátlista um samþættingu rannsókna Vísinda- og nýsköpunarsvið Haust 2016 

11. Vinnsla á almennum leiðbeiningum um 

samþættingu jafnréttis og kynjasjónarmiða í 

starfi HÍ  

Jafnréttisnefnd Haust 2016 

12. Safna saman og greina kyngreindar upplýsingar 

um heildarlaun starfsfólks í akademískum 

störfum (að meðtöldum greiðslum úr 

vinnumats- og ritlaunasjóðum), starfsfólks í 

stjórnsýslustörfum og stundakennara. 

Fjármálasvið Árið 2016 

13. Úttekt á þróun reglna um framgang og áhrif á 

konur og karla 

Vísinda- og nýsköpunarsvið 

og fl. 
2016-´17 

14. Hádegismálþing um jafnrétti fyrir nemendur og 

kennara (m.a. kynbundið ofbeldi) 
Starfsmannasvið Haust 2016 

15. Fræðsla fyrir starfsfólk stjórnsýslu um 

jafnréttismál (m.a. kynbundið ofbeldi) 
Starfsmannasvið Vor 2016 

16. Þátttaka í Háskóladegi RUMFF og fulltrúa stúdenta Árlega að vori 

17. Skoða niðurstöður starfsmannakönnunar 2014 Starfsmannasvið Vor 2016 

18. Kynna skýrslu um Samantekt um skiptingu 

umsókna og úthlutana úr rannsókna- og 

styrktarsjóðum HÍ eftir kynjum 

Vísinda- og nýsköpunarsvið Vor 2016 

19. Útgáfa bæklings á ensku um fagráð og 

verklagsreglur um kynbundna áreitni og 

kynferðisofbeldi 

Starfsmannasvið Vor 2016 
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20. Kynning á verkefnum Jafnréttisnefndar 

háskólaráðs 
Jafnréttisnefndir fræðasviða Sífellt 

21. Eftirlit með að verkefni sem falla að hlutverki 

jafnréttisnefndar en eru á ábyrgð annarra aðila 

séu framkvæmd: 

a) Fjölskyldumálefni 

b) Aðgengismál 

c) Samþætting við gerð fjölskylduáætlana 

d) Jafnréttisfræðsla 

e) Dómnefndir, valnefndir, auglýsingar o.fl. 

f) Úttekt á stöðu aðgengismála 

g) Kynjuð hagstjórn og fjárhagsáætlanagerð 

h) Úttekt á matskerfi opinberra háskóla 

 

Stöðugt 

 

 

 

 

 


