
 

STARFSÁÆTLUN HÁSKÓLARÁÐS 2017-2018 

 

1. FJÁRMÁL 

 Gerð fimm ára fjárhagsáætlunar fyrir Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Rektor og háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs. 

 Bætt fjármögnun Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Rektor og háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs. 

 Endurskoðun reiknilíkans vegna kennslu.  

Ábyrgð: Rektor og háskólaráð, fjármálanefnd háskólaráðs. 

2. STJÓRNUN 

 Lúkning og eftirfylgni úttektar á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands. 

Niðurstöður kynntar í háskólaráði og á háskólaþingi 19. Október (HÍ21).  

Ábyrgð: Skýrsluhöfundar, rektor, háskólaráð. 

 Samþætting og þróun upplýsingatæknikerfa (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs. 

3. HÚSNÆÐIS- OG SKIPULAGSMÁL 

 Mótun heildstæðrar stefnu um skipulag og uppbyggingu háskólasvæðisins (HÍ21). 

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

 Uppbygging Vísindagarða Háskóla Íslands og samþætting við aðra starfsemi 

Háskólans (tengist mótun heildstæðrar stefnu um skipulag og uppbyggingu 

háskólasvæðisins, sbr. hér að framan). Rektor og háskólaráð, fjármálanefnd 

háskólaráðs (HÍ21) 

Ábyrgð: Rektor, sviðssjóri framkvæmda- og tæknisviðs, stjórn Vísindagarða. 

 Hús íslenskra fræða. Nýtt aðsetur Íslensku- og menningardeildar. 

Ábyrgð: Rektor, sviðssjóri framkvæmda- og tæknisviðs, forseti Hugvísindasviðs. 

 Aðstaða heilbrigðisvísindagreina í tengslum við byggingu nýs Landspítala við 

Hringbraut (HÍ21).  

Ábyrgð: Rektor, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, forseti 

Heilbrigðisvísindasviðs. 
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 Flutningur Menntavísindasviðs á háskólasvæðið (HÍ21). 

Ábyrgð: Rektor, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs, forseti 

Menntavísindasviðs. 

4.  NÁM OG KENNSLA 

 Kennslustefna. Áhersla á eðli og umfang fjarnáms og upplýsingatækni í kennslu 

(HÍ21) 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslu og þróunar. 

 Greining og viðbrögð við brottfalli (HÍ21).  

Ábyrgð: Fræðasvið og kennslusvið. 

 Stuðningur við námsval nýnema (HÍ21).  

Ábyrgð: Kennslusvið / náms- og starfsráðgjöf, aðstoðarrektor kennslu og þróunar, 

fræðasvið, markaðs- og samskiptasvið. 

 Umgjörð doktorsnáms. 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda. 

5. RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN 

 Eftirfylgni með úttekt á matskerfi opinberu háskólanna. 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda. 

 Mat á rannsóknum endurskoðað (tengist eftirfylgni með úttekt á matskerfi 

opinberu háskólanna) (HÍ21).  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda.  

 Endurskoðun sjóðakerfis Háskóla Íslands (HÍ21).  

Ábyrgð: Aðstoðarrektor vísinda, sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs.  

 Áætlun um rannsóknainnviði (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs. 

6. VIRK ÞÁTTTAKA Í SAMFÉLAGI OG ATVINNULÍFI 

 Mótun fjölskyldustefnu (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri starfsmannasviðs 

 Miðlun hagnýtra rannsókna og þekkingar til samfélagsins (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri markaðs- og samskiptasviðs. 

 Heilsuefling og íþróttaðastaða (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri starfsmannasviðs. 
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 Nýr vefur Háskóla Íslands, einkum vísinda- og samfélagshlutar og ensk gerð vefsins 

(HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri markaðs- og samskiptasviðs, aðstoðarrektorar. 

 Komið upp formlegum ferlum og markvissri kynningu á hvernig innflytjendur geti 

nýtt háskólamenntun sína hér á landi (HÍ21). 

Ábyrgð: Jafnréttisnefnd háskólaráðs, jafnréttisfulltrúi. 

 Athygli beint að rannsóknum sem leiða til nýsköpunar og tengslum Háskólans við 

fyrirtæki og stofnanir (HÍ21).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri markaðs- og samskiptasviðs. 

 Úrvinnsla og eftirfylgni starfsumhverfiskönnunar 2016 (tengist fjölskyldustefnu, 

sbr. hér að framan).  

Ábyrgð: Sviðsstjóri starfsmannasviðs. 

 Framkvæmd og eftirfylgni málstefnu Háskóla Íslands.  

Ábyrgð: Málnefnd Háskóla Íslands. 

7. ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF 

 Aurora University Network. Samstarfsnet valinna evrópskra háskóla.  

Ábyrgð: Rektor. 

 Aðild að edX. 

Ábyrgð: Aðstoðarrektor kennslu og þróunar, kennslumálanefnd háskólaráðs.  

8. GÆÐAMÁL 

 Framkvæmd annarrar lotu gæðaúttekta skv. rammaáætlunar Gæðaráðs háskóla 

(QEF2) 2017-2024. Á tímabilinu munu allar 25 deildir og tvær þverfræðilegar 

námsleiðir Háskóla Íslands fara í gegnum ítarlegt sjálfsmat og áætlað er að fram 

fari heildarmat á Háskólanum veturinn 2019-2020.  

Ábyrgð: Gæðanefnd háskólaráðs, gæðastjóri. 

 

 

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

 


