
 

STARFSÁÆTLUN HÁSKÓLARÁÐS HÁSKÓLA ÍSLANDS 2018-2019 
Yfirlit fyrir háskólaráð um framkvæmd og stöðu starfsáætlunar ráðsins  

sem samþykkt var á fundi þess 18. október 2018 

 

_____________________ 

FORSENDUR 

Eitt viðamesta verkefnið í starfsemi Háskóla Íslands er innleiðing og framkvæmd 

heildarstefnu skólans. Í núverandi stefnu Háskóla Íslands fyrir tímabilið 2016-2021* eru 

tilgreind fjölmörg markmið og aðgerðir á sviði náms og kennslu, rannsókna, virkrar 

þátttöku í samfélagi og atvinnulífi og mannauðs. Af eðli máls leiðir að stefnan er, auk 

fjárhagsrammans sem Háskólanum er settur, mikilvægasta forsenda starfsáætlunar 

háskólaráðs. Staða, horfur og áætlun um fjármál Háskólans var á dagskrá allra funda 

ráðsins á umliðnu starfsári og staða innleiðingar stefnunnar var að jafnaði kynnt á öðrum 

hverjum fundi.  

Hér að neðan eru tiltekin áherslumál starfsáætlunar háskólaráðs starfsárið 2018-2019 og 

stöðu þeirra lýst (auðkennt með rauðu letri).  

 

1. FJÁRMÁL 

 Fimm ára fjárhagsáætlun fyrir Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs, sviðsstjóri 

fjármálastjóri, framkvæmdastjóri. 

Þriggja ára áætlun um starfsemi og rekstur og ársáætlun (sbr. Fjárlaga- og 

áætlanagerð ríkissjóðs) undirbúin af fjármálanefnd ráðsins og kynnt og rædd 

á fundi háskólaráðs 18. október sl.  

 Mannaflaáætlun fyrir Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs. 
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Tillaga fjármálanefndar að mannaflaáætlun var kynnt og rædd á fundum 

háskólaráðs 13. september sl. og 18. október sl. og loks samþykkt á fundi 

ráðsins 1. nóvember sl. Mannaflanefnd var síðan skipuð á fundi ráðsins 10. 

janúar. Í nefndinni eru sex fulltrúar, þar af fjórir úr háskólaráði. Ráðgert er að 

fyrsta árið verði notað til að móta viðmið og verklag um innleiðingu 

mannaflaáætlunarinnar.  

 Markviss nýting Aldarafmælissjóðs í þágu heildarstefnu Háskóla Íslands, HÍ21. 

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs, stýrihópur HÍ21. 

Aldarafmælissjóður var að fullu nýttur með skipulegum hætti í þágu 

framkvæmdar heildarstefnu Háskóla Íslands og skipting fjár úr sjóðnum 

samþykkt af háskólaráði 10. janúar sl.  

 Áframhaldandi vinna að bættri fjármögnun Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs. 

Rektor og háskólaráð hafa fylgt málinu eftir gagnvart stjórnvöldum og sér þess 

stað í fimm ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 2020-2024 og í fjárlögum 

Alþingis fyrir árið 2019. Enn vantar þó töluvert upp á að fjármögnun Háskóla 

Íslands nái meðaltalsfjármögnun ríkja OECD og norrænna háskóla, sbr. m.a. 

umræður á fundum háskólaráðs 13. september og 18. október sl., eins og 

kveðið er á um í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.  

2. STJÓRNUN 

 Framkvæmd HÍ21: Miðbiksmat á innleiðingu stefnunnar.  

Ábyrgð: Rektor, aðstoðarrektor kennslumála og þróunar, stýrihópur HÍ21. 

Fram fór ítarlegt miðbiksmat á innleiðingu stefnu Háskóla Íslands 2016-2021 

og fenginn var erlendur sérfræðingur í málefnum háskóla til að rýna stefnuna 

og skila tillögum og ábendingum. Kynnti hann m.a. niðurstöður greiningar 

sinnar og tillögur á fundi háskólaráðs 10. janúar sl. Meðal annars er um að 

ræða að auka samlegðaráhrif og forgangsraða markmiðum og aðgerðum með 

skýrum hætti, styrkja stoðþjónustu og stjórnunarkjarna, samþætta stefnuna 

við almenna starfsemi, stjórnun og áætlanagerð, efla leiðtoga- og 

stjórnendafærni og marka heildstæða áætlun um samskipti og skuldbindingu 

við innleiðingu stefnunna. Vinna við eftirfylgni undir forystu rektors er hafin, 

sbr. fund háskólaráðs 4. apríl sl., og verður áfram haldið starfsárið 2019-2020.  
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 Framkvæmd HÍ21: Þróun og skilgreining lykilmælikvarða til að mæla árangur 

stefnunnar. 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslumála og þróunar, stýrihópur HÍ21. 

Starfshópur vann að þróun og skilgreiningu mælikvarða til að mæla árangur 

HÍ21 og er ráðgert að stýrihópur innleiðingar stefnunnar kynni drög að 

lykilmælikvörðum á fundi háskólaráðs haustið 2019.  

 Eftirfylgni úttektar á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands (HÍ21).  

Ábyrgð: Rektor, framkvæmdastjóri, háskólaráð. 

Úttektinni lauk formlega með framlagningu lokaskýrslu á fundi háskólaráðs 7. 

febrúar sl. Í kjölfarið var skýrslan kynnt og rædd víða í háskólasamfélaginu, 

þ.m.t. á fundum rektors með forsetum fræðasviða og á fundum stjórnenda 

miðlægrar stjórnsýslu. Þar áður höfðu einstakir áfangar útttektarinnar verið 

kynntir á fyrri fundum háskólaráðs og á háskólaþingi. Í þessu ferli hefur verið 

ráðist í ýmsar breytingar, s.s. ráðningu tveggja aðstoðarrektora, skilgreiningu 

starfs framkvæmdastjóra miðlægrar stjórnsýslu, stofnun nýs 

upplýsingatæknisviðs, ráðningu í starf gæðastjóra og eflingu miðlægrar 

lögfræðiþjónustu. Unnið er að eftirfylgni og úrvinnslu frekari ábendinga undir 

forystu rektors. 

3. HÚSNÆÐIS- OG SKIPULAGSMÁL 

 Mótun heildstæðrar stefnu um skipulag og uppbyggingu háskólasvæðisins, 

sbr. m.a. minnisblað sem lagt var fyrir háskólaráð 7. júní 2018 (HÍ21).  

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, skipulagsnefnd háskólasvæðisins, sviðsstjóri 

framkvæmda- og tæknisviðs, framkvæmdastjóri. 

Á vettvangi skiplagsnefndar háskólasvæðisins, sem er ein ráðgefandi 

starfsnefnda háskólaráð, hefur á starfsárinu verið unnið að mótun draga að 

nýju heildarskipulagi fyrir háskólasvæðið með aðkomu erlendra sérfræðinga. 

Staða einstakra þátta var kynnt og rædd ítarlega á háskólaþingi 7. nóvember 

sl. og 3. maí sl. Á seinni fundinum ályktaði þingið um stofnun starfshóps um 

fyrirkomulag bílastæðamála, þ.m.t. mögulega gjaldtöku. Tillaga um skipan og 

erindisbréf starfshópsins er lögð fram á fundi háskólaráðs 6. júní 2019. Hinir 

erlendu sérfræðingar munu skila tillögum sínum um mitt ár 2019 og verður 

málið áfram á dagskrá háskólaráðs starfsárið 2019-2020.  
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Málefni mögulegrar byggingar stúdentagarðs á eignalóð Háskóla Íslands við 

Gamla-Garðs voru á dagskrá háskólaráðs 13. september sl., 1. nóvember sl. og 

6. desember sl. og á háskólaþingi 7. nóvember sl. Tillaga að breytingu á 

deiliskipulagi er til meðferðar hjá Reykjavíkurborg.  

 Uppbygging Vísindagarða Háskóla Íslands og samþætting við aðra starfsemi 

Háskólans (tengist mótun heildstæðrar stefnu um skipulag og uppbyggingu 

háskólasvæðisins, sbr. hér að framan).  

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, stjórn Vísindagarða Háskóla Íslands ehf., 

skipulagsnefnd háskólasvæðisins, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, 

framkvæmdastjóri. 

Góður gangur hefur verið við þróun og uppbyggingu Vísindagarða Háskóla 

Íslands ehf. Fyrirhuguð er önnur bygging fyrir starfsemi Alvotech sunnan við 

þá byggingu sem þegar hefur verið tekin í notkun. Stofnuð hefur verið 

samstarfsnefnd Háskóla Íslands og Alvotech um faglegt samstarf. Nú þegar 

hefur verið stofnuð ný þverfræðileg námsleið á meistarastigi í iðnaðarlíftækni 

í samstarfi Heilbrigðisvísindasviðs, Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og 

Alvotech. Áformað er að taka í notkun á starfsárinu 2019-2020 byggingu undir 

heitinu Gróska sem m.a. mun hýsa höfuðstöðvar tölvuleikjafyrirtækisins CCP, 

en þar verður jafnframt aðstaða fyrir sprotafyrirtæki og aðra starfsemi. Þá er 

verið að reisa stúdentagarða á lóð Vísindagarða.  

 Hús íslenskra fræða sem m.a. mun hýsa Íslensku- og menningardeild. 

Ábyrgð: Rektor, sviðssjóri framkvæmda- og tæknisviðs, framkvæmdastjóri, 

forseti Hugvísindasviðs. 

Eftir nokkra töf hafa stjórnvöld ákveðið að hefja framkvæmir við byggingu 

Húss íslenskra fræða, en Háskóli Íslands mun eiga 35% hússins og þar verður 

m.a. hýst starfsemi Íslensku- og menningardeildar. Endanlegur kostnaður 

Háskólans vegna byggingarinnar liggur ekki fyrir, en ljóst er að tafir á 

framkvæmdinni munu hafa umtalsverða kostnaðaraukningu í för með sér, sbr. 

m.a. fund háskólaráðs 2. maí sl. 

 Framtíðaraðstaða heilbrigðisvísindagreina í tengslum við byggingu nýs 

Landspítala við Hringbraut (HÍ21).  

Ábyrgð: Rektor, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, framkvæmdastjóri, 

forseti Heilbrigðisvísindasviðs. 
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Þarfagreiningu er lokið og stefnt er að því að forval fyrir hönnun verði auglýst 

í lok árs 2019 og framkvæmd vegna húsnæðis Háskóla Íslands fyrir 

Heilbrigðisvísindasvið hefjist vorið 2021. Á fundi háskólaráðs 4. apríl sl. var 

samþykkt að verja á árinu 2019 allt að 300 m.kr. til uppbyggingar Háskóla 

Íslands fyrir starfsemi Heilbrigðisvísindasviðs.  

 Flutningur Menntavísindasviðs á háskólasvæðið (HÍ21).  

Ábyrgð: Rektor, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, forseti 

Menntavísindasviðs, framkvæmdastjóri, starfshópur. 

Starfshópur um framtíðarhúsnæðisþarfir Menntavísindasviðs er að störfum 

undir forystu forseta fræðasviðsins. Starfshópurinn skilar áfangaskýrslu fyrir 

lok júní nk. og lokaskýrslu fyrir lok desember nk. Skýrslurnar verða lagðar fram 

í háskólaráði á starfsárinu 2019-2020.  

 Uppbygging stúdentagarða.  

Ábyrgð: Rektor, háskólaráð, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, 

skipulagsnefnd háskólasvæðisins, í samstarfi við Félagsstofnun stúdenta. 

Sjá hér að framan liðinn „Mótun heildstæðrar stefnu um skipulag og 

uppbyggingu háskólasvæðisins“ og „Uppbygging Vísindagarða Háskóla Íslands 

og samþætting við aðra starfsemi Háskólans“.  

 Samgönguáætlun (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, framkvæmdastjóri, í 

samstarfi við ytri hagmunaaðila og Reykjavíkurborg.  

Háskóli Íslands er, ásamt Landspítalanum, Háskólanum í Reykjavík og 

Reykjavíkurborg, aðili að samstarfshópi um bættar samgöngur í Vatnsmýrinni. 

Stað vinnu starfshópsins var kynnt og rædd á háskólaþingi 7. nóvember sl. og 

í háskólaráði 7. mars sl. Sjá einnig hér að framan liðinn „Mótun heildstæðrar 

stefnu um skipulag og uppbyggingu háskólasvæðisins.“  

4.  NÁM OG KENNSLA 

 Stefna um gæði náms og kennslu (HÍ21). 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslu og þróunar, sviðsstjóri kennslusviðs. 

Stefna um gæði náms og kennslu var kynnt og rædd á fundi háskólaráðs 18. 

október sl. og samþykkt á fundi ráðsins 1. nóvember sl. Markmið stefnunnar 
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er þríþætt og er henni fylgt eftir með aðgerðaáætlun. Stefnan tekur til öflugs 

námssamfélags nemenda og kennara, gæða náms og kennslu og þjónustu við 

fjölbreytt námssamfélags. 

 Styrking meistara- og doktorsnáms (HÍ21).  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslu og þróunar, aðstoðarrektor vísinda, 

sviðsstjóri kennslusviðs, Miðstöð framhaldsnáms, forsetar fræðasviða, 

gæðanefnd. 

Ýmsar aðgerðir til að styrkja meistara- og doktorsnám eru í vinnslu. Sérstakt 

200 m.kr. framlag til fræðasviða er ætlað til styrkingar meistaranáms og allar 

námsleiðir og niðurstöður könnunar á viðhorfum meistara- og doktorsnema 

verða rýndar í sjálfsmati deilda (í tengslum við QEF2). Doktorsstyrkjum hefur 

verið fjölgað um 10, styrkirnir hækkaðir og unnið er að endurskoðun reglna 

fyrir doktorssjóði Háskólans. Umsóknaferli fyrir doktorsstyrki hefur verið 

einfaldað. Á vettvangi Miðstöðvar framhaldsnáms er unnið að endurskoðun 

viðmiða og krafna um gæði doktorsnáms. Svokölluðum verkfærakistum, þ.e. 

stuttum, hagnýtum námskeiðum, ætluðum doktorsnemum og leiðbeinendum 

þeirra hefur verið fjölgað og tekið hefur verið í notkun nýtt rafrænt 

umsjónarkerfi um doktorsnámið.  

 Málefni stundakennara (HÍ21). 

Ábyrgð: Framkvæmdastjóri, forsetar fræðasviða/fjármálanefnd háskólaráðs. 

Í vinnslu eru aðgerðir til bætts starfsumhverfis stundakennara, þ.m.t. varðandi 

launakjör, réttindi og faglegan stuðning.  

5. RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN 

 Endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna í kjölfar úttektar. 

Ábyrgð: Rektor, aðstoðarrektor vísinda, gæðastjóri, sviðsstjóri vísinda- og 

nýsköpunarsviðs, framkvæmdastjóri, aðrir opinberir háskólar, vísindanefnd 

opinberra háskóla, matskerfisnefnd. 

Unnið hefur verið að endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna starfsárið 

2019-2020. Málið var kynnt og rætt á háskólaþingi 7. nóvember sl. og verður 

staða málsins og næstu skref reifuð á fundi háskólaráðs 6. júní 2019.  

 Áætlun um rannsóknainnviði (HÍ21).  
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Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs, 

forsetar fræðasviða. 

Rannsóknainnviðaáætlun byggð á þörfum fræðasviða liggur fyrir. Verður 240 

m.kr. varið til uppbyggingar rannsóknainnviða fyrstu tvö árin, auk þess sem 

200 m.kr. hafa nú þegar verið settar í styrkingu innviða í gegnum 

framkvæmda- og tæknisvið og 100 m.kr. framlag hefur verið sett í 

mótframlagasjóð og tækjakaupasjóður. Stuðningur við rannsakendur hefur 

verið efldur og svokölluð pre- og post-award þjónusta stóraukin. Efnt hefur 

verið til 10 nýrra starfa fyrir nýdoktora. Sjá einnig liðinn “Styrking meistara- og 

doktorsnáms” hér að framan.  

 Áhersla á hagnýtingu rannsókna og nýsköpunarstarf, tengsl Háskólans við 

fyrirtæki og stofnanir og aukinn sýnileika nýsköpunar (HÍ21).  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs. 

Á vettvangi Hugverkanefndar er unnið skipulega að hagnýtingu 

rannsóknaniðurstaðna, uppfinninga og annarra nýjunga starfsmanna Háskóla 

Íslands og Landspítalans – og hvatt til áframhaldandi rannsókna og 

hagnýtingar þeirra til góðs fyrir samfélagið í heild. Yfirlit um stöðu mála var 

kynnt og rætt á fundi háskólaráðs 2. maí sl. Í ársbyrjun 2019 tók til starfa nýtt 

félag um tækniyfirfærslu á Íslandi, Auðna Tæknitorg, sem Háskóli Íslands átti 

frumkvæði að og eru aðrir innlendir háskólar og rannsóknastofnanir aðilar. 

Hlutverk félagsins er að koma rannsóknaniðurstöðum í hagnýtingu. Boðið er 

upp á nám í nýsköpunarfræðum og nýsköpunarstarf nemenda stendur með 

blóma. Á fundi háskólaráðs 6. júní 2019 verður lagt fram erindi frá 

Hugverkanefnd um breytingu á erindisbréfi nefndarinnar.  

6. VIRK ÞÁTTTAKA Í SAMFÉLAGI OG ATVINNULÍFI 

 Jafnlaunavottun fyrir Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, jafnréttisnefnd háskólaráðs, sviðsstjóri 

starfsmannasviðs, framkvæmdastjóri. 

Launa- og jafnlaunastefna Háskóla Íslands var kynnt á fundi háskólaráðs 4. 

apríl sl. og samþykkt á fundi ráðsins 18. október sl. Staðfest hefur verið að 

Háskóli Íslands fái jafnlaunavottun. Um er að ræða umfangsmikið og 

metnaðarfull verkefni og verður umbótaáætlun kynnt í háskólaráði haustið 

2019.  
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 Fundaröð um siðfræði vísinda. 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs. 

Fundaröð um siðfræði vísinda hefur staðið yfir á starfsárinu með þátttöku 

erlendra sérfræðinga. Á fundi háskólaráðs 4. apríl sl. var samþykkt erindisbréf 

starfshóps um endurskoðun siðareglna og starfsreglna siðanefndar Háskóla 

Íslands. Niðurstöður og tillögur starfshópsins verða kynntar og ræddar á 

háskólaþingi og í háskólaráði starfsárið 2019-2020.  

 Miðlun rannsóknaniðurstaðna og þekkingar til samfélagsins (HÍ21).  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslumála og þróunar, sviðsstjóri markaðs- og 

samskiptasviðs, framkvæmdastjóri. 

Í anda HÍ21 er markvisst unnið að því að örva áhuga og þekkingu samfélagsins 

á mikilvægi vísinda. Rannsóknaniðurstöðum og þekkingu er miðlað með 

margvíslegum hætti til samfélagsins, s.s. með árlegri þverfræðilegri fundaröð 

undir heitinu “Háskólinn og samfélagið”. Þá hefur vefsvæði Háskólans verið 

endurskoðað með aukinni áherslu á rannsóknir og nýsköpun. Gerð hafa verið 

fjölmörg myndbönd um einstök rannsóknaverkefni og þeim dreift víða. Einnig 

hefur samstarf verið við Stúdentaráð til að stuðla að aukinni þátttöku 

nemenda í samfélagsverkefnum. Á háskólaráðsfundi 6. júní verður kynnt 

verkefni sem miðar að aukinni miðlun rannsóknarniðurstaðna á heimasíðu HÍ, 

til þess meðal annars að gera samfélagsvirkni og rannsóknir sýnilegri en verið 

hefur. 

 Samræming starfs- og fjölskylduábyrgðar: Gera HÍ að góðum vinnustað (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri starfsmannasviðs, framkvæmdastjóri. 

Hafin er innleiðing áætlun samræmingar starfs- og fjölskylduábyrgðar sem 

m.a. felur í sér stuðning við unga akademíska starfsmenn, vísindaleika í 

vetrarleyfi skólabarna, leiðbeiningu um skipulagningu funda og viðburða, 

notkun tölvupósts og frítíma. Akademískir starfsmenn fá kennsluafslátt eftir 

fæðingarolof.  

 Heilsuefling og íþróttaðastaða (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri starfsmannasviðs, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, 

framkvæmdastjóri. 

Tækifæri til heilsueflingar á háskólasvæðinu hafa aukin, s.s. með nýjum tímum 

í íþróttahúsi, jakkafatajóga í Stakkahlíð og Eirbergi, kyrrðarstundum í kapellu, 
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göngu- og hlaupakortum, búningaaðstöðu fyrir hjólreiðafólk. Þá hefur aðstaða 

og tækjabúnaður í íþróttahúsi verið stækkuð og bætt.  

 Velferð og heilbrigði nemenda.  

Ábyrgð: Sviðsstjóri kennslusviðs og forseti Heilbrigðisvísindasvið, í samstarfi 

við Stúdentaráð. 

Ýmsar aðgerðir þjóna þessu markmiði, s.s. bætt mótttaka nýnema, aukin 

geðheilbrigðisþjónusta fyrir nemendur, skilgreindar leiðir til að taka við 

ábendingum nemenda um námið, aukin þjónusta á netinu (netspjall), nýtt 

námsvalshjól hefur verið tekið í notkun, í undirbúningi er innleiðing nýs 

námsumsjónarkerfis og þróað hefur verið áfram Tengslatorg – stefnumót 

nemenda og atvinnulífs. Í gangi er rannsókn á stöðu innflytjenda og í 

undirbúningi er verkefnið „Sprettur“ sem byggir á erlendu verðlaunaverkefni 

og hefur að markmiði að auka þátttöku barna innflytjenda í háskólanámi.  

 Aðgerðaáætlun gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi.  

Ábyrgð: Sviðsstjóri starfsmannasviðs, framkvæmdastjóri, jafnréttisfulltrúar. 

Unnið er eftir skipulegri aðgerðaráætlun gegn einelti, kynferðislegri og 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vettvangi sérstaks fagráðs, starfsmannasviðs 

og jafnréttisfulltrúa. Meðal aðgerða er að einfalda leiðir til að koma á framfæri 

ábendingum um áreitni, einelti og ofbeldi, m.a. með sérstökum 

tilkynningahnappi í Uglu.  

 Viðbrögð í kjölfar #Metoo „Í skugga valdsins: konur í vísindum“.  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, jafnréttisfulltrúar. 

Á fundi háskólaráðs 1. mars 2018 var samþykkt ítarleg viðbragðsáætlun við 

#Metoo „Í skugga valdsins: konur í vísindum“ og er unnið eftir henni á 

vettvangi jafnréttisnefndar, jafnréttisfulltrúa og starfsmannasviðs.  

 Bætt aðgengi fatlaðra á háskólasvæðinu (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjórar framkvæmda- og tæknisviðs og starfsmannasviðs, 

framkvæmdastjóri. 

Unnið er skipulega á grundvelli aðgengisúttektar að bættu aðgengi fatlaðra að 

öllum byggingum Háskólans, bæði hvað varðar aðgengi að þeim og aðgengi 

innan þeirra.  

 Aðgerðaráætlun um máltækni (HÍ21).  
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Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, starfshópur um máltækni. 

Stýrihópur um máltækni var skipaður á árinu 2018 og er að störfum. Þá gerðist 

Háskóli Íslands aðili að Almannarómi á starfsárinu 2018-2019.  

7. ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF 

 Aurora University Network, samstarfsnet 9 evrópskra háskóla (samtals 

230.000 nemendur). Áhersla m.a. á samfélagslega ábyrgð, nýmæli í kennslu, 

alþjóðamál, samfélagsleg áhrif rannsókna, jafnréttismál, sjálfbæra þróun.  

Ábyrgð: Rektor, forstöðumaður skrifstofu alþjóðasamskipta, sviðsstjóri 

vísinda- og nýsköpunarsviðs, forseti Stúdentaráðs. 

Aurora er samstarfsnet níu evrópskra háskóla sem var stofnað í nóvember 

2016. Aðildarháskólarnir eiga það sameiginlegt að vera öflugir og áhrifamiklir 

í rannsóknum og leggja ríka áherslu á samfélagslega ábyrgð. Rektor Háskóla 

Íslands situr í stjórn og er gjaldkeri Aurora. Forseti Stúdentaráðs HÍ var kjörinn 

formaður stúdentaráðs Aurora, en alls eru um 230.000 nemendur í Aurora 

háskólum. Nokkrir háskólar í Aurora, ásamt fleiri háskólum, hafa tekið 

höndum saman um að kanna möguleika á samstarfi undir hatti „European 

Universities Network“, sbr. fund háskólaráðs 10. janúar sl. Staða málsins 

verður rædd á fundi háskólaráðs 6. júní. 

 Áhersla á stöðu erlendra nema við Háskóla Íslands. 

Ábyrgð: Forstöðumaður skrifstofu alþjóðasamskipta, jafnréttisnefnd 

háskólaráðs.  

Á árinu var samþykkt að stofna embætti alþjóðafulltrúa Stúdentaráðs sem 

ætlað er í samstarfi við Skrifstofu alþjóðasamskipta Háskóla Íslands að sinna 

þjónustu við erlenda nemendur skólans. Hluverk alþjóðafulltrúa er að gæta 

hagsmuna erlendra nemenda við Háskóla Íslands, auðvelda þeim að gerast 

virkir þátttakendur í háskólasamfélaginu og veita aðstoð eftir þörfum. Auglýst 

var eftir alþjóðafulltrúa stúdentaráðs og tekur hanna til starfa 1. júní.  Sjá 

einnig undir liðnum „Velferð og heilbrigði nemenda” hér að framan. 

 Þróun samstarfs við edX. 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslu og þróunar, kennslumálanefnd háskólaráðs, 

sviðsstjóri kennslusviðs.  

Hákóli Íslands bauð upp á fyrsta opna netnámskeið sitt innan samstarfsnetsins 

edX á vormisseri 2018 tóku um 4.500 einstaklingar frá 108 löndum þátt í því. 
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Í kjölfarið var auglýst eftir tillögum að nýjum opnum netnámskeiðum innan 

Háskóla Íslands og hefur tveimur slíkum verið hleypt af stokkunum. Eru þetta 

fjölmennustu námskeið sem Háskóli Íslands hefur boðið upp á og koma 

nemendur frá 120 löndum.  

8. GÆÐAMÁL 

 Framkvæmd annarrar lotu gæðaúttekta (QEF2) skv. rammaáætlun Gæðaráðs 

háskóla 2017-2024.  

Ábyrgð: Gæðanefnd háskólaráðs, gæðastjóri.  

Unnið hefur verið eftir áætlun sem var samþykkt af Gæðaráði háskóla haustið 

2017. Á starfsárinu 2018-2019 hafa 7 deildir unnið að sjálfsmati á starfsemi 

sinni og hafa þá alls 11 deildir lokið sjálfsmati. Unnið hefur verið að 

undirbúningi sjálfsmats næstu 6 deilda og munu þær formlega hefjast handa 

haustið 2019. Gæðastjóri og formaður gæðanefndar kynnti verkefnið á fundi 

háskólaráðs 6. desember sl. Þá hefur verið ákveðið að miðlæg stoðsvið, auk 

rektorsskrifstofu, fari í sjálfsmat á starfsemi sinni og skal því lokið haustið 2019 

þannig að það nýtist við skrif á sjálfsmatsskýrslu Háskólans. 

 Mat á gæðum rannsókna í tengslum við QEF2.  

Ábyrgð: Gæðanefnd háskólaráðs, gæðastjóri.  

Unnið hefur verið að undirbúningi mats á umgjörð rannsókna (e. management 

of research) en Gæðaráð háskóla samþykkti 11. mars sl. tillögu Háskóla Íslands 

um að það yrði unnið sérstaklega á vettvangi fræðasviða en ekki sem hluti af 

sjálfsmati deilda nema að takmörkuðu leyti. Hugvísindasvið ríður á vaðið og 

stefnir að því að ljúka verkinu haustið 2019. 

 Undirbúningur ytri úttektar Gæðaráðs á Háskóla Íslands í heild.  

Ábyrgð: Gæðanefnd háskólaráðs, gæðastjóri. 

Gæðaráð hefur tilkynnt að von sé á heimsókn frá ytri matshópi um 

mánaðarmótin mars-apríl 2020, sbr. dagskrá háskólaráðs 6. júní. Frestur til að 

skila sjálfsmatsskýrslu (e. Reflective Analysis) er 16. desember nk. og hefur 

sérstök ritnefnd verið skipuð til þess að halda utan um skrif skýrslunnar. Fyrstu 

drög eru komin nokkuð á veg. Málið verður á dagskrá háskólaráðs og 

háskólaþings haustið 2019. 
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 Innleiðing rafrænnar gæðahandbókar og ferlavæðing valinna starfsþátta.  

Ábyrgð: Gæðanefnd háskólaráðs, gæðastjóri, sviðsstjóri 

upplýsingatæknisviðs.  

Fyrir dyrum stendur átak í uppbyggingu gæðakerfis Háskóla Íslands með 

stöðugar umbætur og aukna skilvirkni að leiðarljósi. Gæðakerfinu er ætlað að 

styðja við gæðamenningu í takt við stefnu Háskóla Íslands á hverjum tíma. Því 

er ætlað að ná yfir alla starfsemi Háskólans með skýrri ábyrgðarskiptingu, 

skráningu á verklagi, reglulegri rýni gæðaskjala, innri og ytri úttektum, 

stöðugum umbótum og eftirfylgni umbótaverkefna. Ráðinn hefur verið 

sérstakur starfsmaður í þetta verkefni. 

9. UPPLÝSINGATÆKNIMÁL 

 Samþætting og þróun upplýsingatæknikerfa (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs, framkvæmdastjóri, forsetar 

fræðasviða, sviðsstjórar sameiginlegrar stjórnsýslu. 

Unnið er eftir áherslum sem skilgreindar voru í ársbyrjun 2018 eftir víðtækt 

samráð innan Háskóla Íslands um upplýsingatæknimál. Ársfjórðungslega er 

gert stöðumat og forgangsröðun yfirfarin. Í gildandi áætlun er lögð sérstök 

áhersla á mannauðskerfi, nýtt viðmót Uglu, innleiðingu á nýju 

námsumsjónarkerfi, innleiðingu á mála- og skjalakerfi, kerfi fyrir rafrænt 

prófahald, þjónustuborð fyrir kennslustofur og starfsmenn, nýjar lausnir fyrir 

varðveislu vísindagagna, innleiðing prentskýja og á hakvæmari innkaup með 

beitingu útboða. Í undirbúningi er skoðun á stundartöflukerfum og innkaup 

undirbúin. Framkvæmd verður greining á áætlunarkerfi fyrir fjárhagslega 

áætlunargerð kennslu. Á árinu verður lokið við innleiðingu á nýju 

umsjónarkerfi með doktorsnámi. Lokið hefur verið við endurbætur á framtali 

starfa. Innleiðingu er í gangi á Promapp kerfinu sem notað er við kortlagningu 

ferla.  

 Undirbúningur innleiðingar nýs námsumsjónarkerfis.  

Ábyrgð: Sviðsstjórar kennslusviðs og upplýsingatæknisviðs, aðstoðarrektor 

kennslumála og þróunar. 

Fyrr á árinu skilaði faghópur um námsumsjónarkerfi af sér kröfulýsingu fyrir 

nýtt kerfi. Innkaupaferli er í gangi þar sem vænta má niðurstöðu fljótlega. 

Unnið verður við að samþætta valið námsumsjónarkerfi við tækniumhverfi 
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Háskóla Íslands. Fyrirhugað er að taka kerfið í notkun við kennslu á vormisseri 

2020 og stefnt er að fullri notkun þess á haustönn sama ár. 

 Undirbúningur innleiðingar nýs rannsóknaumsjónarkerfis.  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, sviðsstjórar vísinda- og nýsköpunarsviðs og 

upplýsingatæknisviðs. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur nú þegar keypt 

upplýsingatæknikerfi sem kallast PURE í því skyni að halda utanum 

rannsóknastarf íslenskra háskóla. Áformað er að taka kerfið í notkun haustið 

2019 og er undirbúningsvinna hafin. Þetta er mikilvægur liður í uppbyggingu 

upplýsingatækniþjónustu fyrir rannsóknir. Í því sambandi má benda á að 

unnið er að lausnum í tengslum við opin gögn, þ.e. búnað og geymslurými til 

að geyma rannsóknagögn sem eru opin og aðgengileg vísindasamfélaginu.  

 

* Áherslumál HÍ21, Stefnu Háskóla Íslands 2016-2021, eru auðkennd „HÍ21“.  

 

 


