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1. Fjármál
•

Nokkur mál á döfinni í Háskóla Íslands
Kynning á háskólaþingi 10. maí 2016
Jón Atli Benediktsson rektor

•
•
•
•

Ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin
2017-2021
Byggir á lögum nr. 123/2015 um opinber fjármál
Gert er ráð fyrir 20,6% aukningu ríkisútgjalda á tímabilinu, úr 733 milljörðum kr.
2017 í 885 milljarða kr. 2021
Útgjöld sem tengjast háskólastiginu eru langt undir heildarhækkun
áætlunarinnar
Áætlunin skiptist í 34 útgjaldaramma og varða 3 þeirra háskólastigið:
2017

2018

2021

Breyting

Nýsköpun, rannsóknir og
markaðsmál

12.658

12.934 12.849 12.946

13.044

3,0%

Framhaldsskólastig

28.677

29.322 29.975 30.630

31.288

9,1%

Háskólastig

39.258

40.583 41.811 41.843

41.779

6,4%

1. Fjármál (frh.)
• Helstu atriði varðandi nýsköpun, rannsóknir og
markaðsmál:
–

–

Gert er ráð fyrir 15% fækkun nemenda til 2020

– Hlutfall framhaldsskólanema sem ljúka námi á tilsettum tíma
hækki verulega

1. Fjármál (frh.)
•Samstarfsnefnd háskólastigsins hefur mótmælt því að
áætlunin gerir ekki ráð fyrir óverulegri hækkun
framlaga til háskólanna næstu fimm ár
•Stúdentar hafa byrjað átak með greinaskrifum
•Verður rætt á fundi háskólaráðs 19. maí nk.
•Barátta framundan!

2020

1. Fjármál (frh.)
• Nokkur atriði varðandi háskólastigið:
–

Efling samkeppnissjóða, en ekki minnst á fjárhæðir

• Helstu atriði varðandi framhaldsskóla sem tengjast
háskólum:

2019

Vísað í stefnu V&T-ráðs um fjármögnun háskólastigsins
• 2016 (OECD) og 2020 (Norðurlönd)

– Áhersla lögð á gæði í stað magns með auknum framlögum á hvern
ársnema í stað fjölgunar nemenda
– Ekki settar fram tillögur um aðgangstakmarkanir en nýtt
reiknilíkan boðað án þess að tölur séu nefndar
–

Áhersla á samstarf háskóla og etv. sameiningar

2. NERU – Samstarfsnet valinna evrópskra háskóla
• Háskóla Íslands boðið að taka þátt
• Markmið: Gera aðildarháskólana sýnilegri í Evrópu og á
heimsvísu
• Forsendur vals á háskólum: Sterkir rannsóknaháskólar sem eru
með háan áhrifastuðul en eru ekki mjög sýnilegir. Einn frá
hverju landi
• Þátttakendur: Vrije Universiteit Amsterdam (Holland),
University of East Anglia (England), University of Aberdeen
(Skotland), Université Grenoble Alpes (Frakkland), Universitetet
i Bergen (Noregur), Háskóli Íslands (Ísland)
• Fleiri munu bætast við
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2. NERU – Samstarfsnet valinna evrópskra háskóla (frh.)
• Áhersla á virka þátttöku rektora, forseta fræðasviða,
starfsfólks og fulltrúa stúdenta
• Áhersla á fjölbreytt og gagnkvæmt kynningarstarf
• Hagsmunagæsla í Brüssel
• Mikil tækifæri fyrir Háskóla Íslands
• Formlegur stofnfundur í október nk.

3. Málefni fyrrverandi starfsmanna HÍ á eftirlaunum
• Margir starfsmenn HÍ sem láta af störfum fyrir
aldurs sakir eru í fullu fjöri og við góða heilsu
• Mikilvægt að nýta þekkingu og reynslu þessa
hóps
• Tillögur starfshóps kynntar á fundi háskólaráðs
19. maí nk.

4. Önnur mál
•

Ný stefna Háskóla Íslands fyrir tímabilið 2016-2021
– Samþykkt á háskólaþingi 3. mars sl. og í háskólaráði 17. mars sl.
– Kynnt á upplýsingafundi 12. apríl sl.
–

•

Stefnumótun um alþjóðlegt samstarf
–
–

•

Drög að stefnu Háskóla Íslands í alþjóðamálum í umsagnarferli
Lögð fyrir háskólaþing í haust

Endurskoðun deililíkans
–

•

Vinna stendur yfir við útfærslu og áætlun um innleiðingu

Nefnd hefur verið skipuð

Endurskoðun á matskerfi opinberra háskóla
–
–

4. Önnur mál (frh.)
• Málefni Laugarvatns
– Grunnnám í íþrótta- og heilsufræði flutt til Reykjavíkur í
áföngum 2016-2017
– Viljayfirlýsing um takmarkaða áframhaldandi nýtingu aðstöðu á
Laugarvatni undirrituð 28. apríl sl.
– Aðstaða fyrir nám, kennslu, rannsóknir og þróunarstarf
–

Rannsóknasetur HÍ að Laugarvatni,

–
–

Samstarf við Háskólafélag Suðurlands um námskeiðahald
Fyrirvari um fjármögnun

Sjálfsmatsskýrsla væntanleg fyrir sumarhlé
Heimsókn erlends sérfræðingahóps og ytri matsskýrsla haustið 2016

5. Framundan
• Vorfagnaður starfsfólks 20. maí nk.
• Ársfundur Háskóla Íslands 15. júní nk.
• Brautskráning kandídata í Laugardagshöll 25. júní nk.
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