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Niðurstöður 24. háskólaþings Háskóla Íslands 31. október 2019 

 

Háskólaþing Háskóla Íslands var haldið í 24. sinn 31. október 2019. Fjögur mál voru á dagskrá 

þingsins að þessu sinni.  

Fyrst reifaði rektor mál sem eru efst á baugi í Háskóla Íslands. Beindi rektor m.a. orðum 

sínum að alþjóðlegu samstarfi, hlutverki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í stefnu og 

starfi Háskóla Íslands, innleiðingu Stefnu Háskóla Íslands 2016-2021, stafrænu byltingunni og 

nýjum upplýsingatæknikerfum í háskólastarfinu, húsnæðis- og skipulagsmálum og helstu 

viðburðum framundan. 

Annað mál á dagskrá þingsins var endurskoðun siðareglna og starfsreglna siðanefndar 

Háskóla Íslands. Kynnti Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda og formaður 

starfshóps háskólaráðs um endurskoðun siðareglnanna, tillögur starfshópsins. Málið var rætt 

og svaraði Guðbjörg Linda spurningum þingfulltrúa. Að umræðu lokinni bar rektor upp 

svohljóðandi ályktun sem var samþykkt samhljóða: 

„Háskólaþing fjallaði í dag um drög að tillögu að endurskoðuðum siðareglum og starfsreglum 

siðarnefndar Háskóla Íslands. Háskólaþing samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og beinir því til 

rektors að starfshópnum sem undirbjó tillöguna verði falið að ganga frá endanlegri tillögu til 

háskólaráðs í ljósi framkominna ábendinga á þinginu.“ 

Þriðja mál á dagskrá háskólaþings var endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna. 

Guðbjörg Linda og Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslumála og þróunar, gerðu 

grein fyrir stöðu mála varðandi endurskoðun matskerfisins, einkum á sviði mats á kennslu og 

samfélagsþátttöku. Málið var rætt og svöruðu þær Guðbjörg Linda og Steinunn spurningum 

þingfulltrúa. Að umræðu lokinnni bar rektor upp svohljóðandi ályktun sem var samþykkt 

samhljóða: 

„Háskólaþing fjallaði í dag um stöðu vinnu við endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna. 

Fram komu athugasemdir og ábendingar sem tekið verði tillit til við áframhaldandi vinnu við 

endurskoðunina á vettvangi rektors.“ 

Að loknu kaffihlé var gengið til fjórða og síðasta máls á dagskrá háskólaþings að þessu sinni 

sem var sjálfsmatsskýrsla Háskóla Íslands. Fyrst tóku til máls þau Jón Ólafsson, prófessor og 

formaður gæðanefndar háskólaráðs, og Áslaug Helgadóttir, gæðastjóri Háskóla Íslands. Fóru 

þau yfir vinnuferli ytra mats Háskólans og gerð sjálfsmatsskýrslu. Að því búnu var fjallað um 

nokkur forgangsatriði til umbóta og fluttu sex framsögumenn stuttar kynningar. Herdís 

Sveinsdóttir, deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar, sagði frá tilgangi og hagnýtingu 

ánægjukannana meðal nemenda, hönnun ferla; Elsa Eiríksdóttir, dósent við Deild 
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fagreinakennslu, fjallaði um nýtingy skilgreindra hæfniviðmiða í tengslum við kennslu, nám 

og námsmat; Sveinn Agnarsson, prófessor við Viðskiptafræðideild, ræddi styrkingu 

þverfaglegs umhverfis innan Háskóla Íslands; Eiríkur Steingrímsson, prófessor við 

Læknadeild, beindi sjónum að styrkingu umgjarðar og hlutverks doktorsnáms við Háskóla 

Íslands;  (Strengthen the structure and role of doctoral programmes); Guðmundur Valur 

Oddsson, prófessor við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, ræddi 

notkun ytri samanburðar í gæðastarfi og formgerð samstarfs við hagaðila í tengslum við 

skipulag námsleiða; loks ræddi Daði Már Kristófersson, forseti Félagsvísindasviðs, 

aðgangskröfur, endurkomu og brautskráningarhlutfall. Málið var rætt og að því búnu bar 

rektor upp svohljóðandi ályktun sem var samþykkt samhljóða: 

„Á háskólaþingi Háskóla Íslands í dag voru kynnt og rædd drög að sjálfsmatsskýrslu Háskóla 

Íslands sem unnin hefur verið af stýrihópi sem háskólaráð skipaði 10. janúar sl. Í kjölfar 

þingsins gefst öllum þingfulltrúum tækifæri til að koma í opnu samráði á framfæri 

athugasemdum og ábendingum um efni skýrslunnar fram til 8. nóvember nk. Stýrihópurinn 

mun að því búnu ganga frá endanlegum drögum til háskólaráðs í ljósi framkominna 

athugasemda.“ 

 

Háskólaþing er haldið í samræmi við lög um opinbera háskóla nr. 85/2008. Háskólaþing er 

samráðsvettvangur háskólasamfélagsins þar sem fram fer umræða um þróun og eflingu 

Háskóla Íslands. Þingið fjallar um og tekur þátt í að móta sameiginlega stefnu Háskóla Íslands 

að frumkvæði rektors. Háskólaráð getur leitað umsagnar háskólaþings um hvaðeina sem 

varðar starfsemi Háskóla Íslands og ráðið getur einnig falið þinginu umfjöllun um fagleg 

málefni og akademíska stefnumörkun. Háskólaþing er ályktunarbært um þau málefni sem 

það telur að varði hag háskólasamfélagsins. 

Á háskólaþingi eiga fast sæti rektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar og kjörnir fulltrúar 

fræðasviða, fulltrúar helstu stofnana háskólans og samstarfsstofnana hans, kennarafélaga og 

stúdenta auk fulltrúa starfsmanna stjórnsýslu og fulltrúa úr háskólaráði. Um 100 manns sóttu 

háskólaþing að þessu sinni og var því streymt gegnum háskólavefinn.  

Í lok þings þakkaði rektor framsögumönnum og fulltrúum á háskólaþingi fyrir góðar og 

málefnalegar umræður, sleit þinginu og bauð fundarmönnum að þiggja léttar veitingar í 

anddyri og Bókastofu Aðalbyggingar. 


