
 
 

24. HÁSKÓLAÞING 

 

haldið í Hátíðasal í Aðalbyggingu Háskóla Íslands 

fimmtudaginn 31. október 2019 kl. 13.00-16.30 

 

Dagskrá 
Kl. 13.00-13.05 Rektor setur háskólaþing og fer yfir dagskrá og tímaáætlun og gerir grein fyrir 

fundargögnum. 

Kl. 13.05-13.20 Dagskrárliður 1. Rektor reifar mál sem eru efst á baugi í Háskóla Íslands. 

Kl. 13.20-14.20 Dagskrárliður 2. Endurskoðun siðareglna og starfsreglna siðanefndar Háskóla Íslands. 

 Málsmeðferð: 

a) Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor og aðstoðarrektor vísinda, gerir grein fyrir málinu. 

b) Umræður og afgreiðsla. 

Kl. 14.20-15.00 Dagskrárliður 3. Endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna. Staða mála. 

 Málsmeðferð: 

a) Guðbjörg Linda Rafnsdóttir gerir grein fyrir málinu.  

b) Umræður. 

Kl. 15.00-15.15 Kaffihlé.  

Kl. 15.15-16.30 Dagskrárliður 4. Sjálfsmatsskýrsla Háskóla Íslands (75 mín.). 

 Málsmeðferð: 

a) Jón Ólafsson, prófessor og formaður gæðnefndar háskólaráðs, og Áslaug Helgadóttir, 

gæðastjóri: Vinnuferli ytra mats Háskólans og gerð sjálfsmatsskýrslu. 

b) Umfjöllun um forgangsatriði til umbóta: 

Herdís Sveinsdóttir, prófessor og deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar: Tilgangur og 

hagnýting ánægjukannana meðal nemenda. Hönnun ferla. 

Elsa Eiríksdóttir, dósent við Deild faggreinakennslu: Nýting skilgreindra hæfniviðmiða í 

tengslum við kennslu, nám og námsmat. 

Sveinn Agnarsson, prófessor við Viðskiptafræðideild: Styrking þverfaglegs umhverfis 

innan Háskóla Íslands. 

Eiríkur Steingrímsson, prófessor við Læknadeild: Styrking umgjarðar og hlutverks 

doktorsnáms við Háskóla Íslands. 

Sveinbjörn Höskuldsson, CTO, Nox Medical: Notkun ytri samanburðar í gæðastarfi og 

formgerð samstarfs við hagaðila í tengslum við skipulag námsleiða. 
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Daði Már Kristófersson, prófessor og forseti Félagsvísindasviðs: Aðgangskröfur, 

endurkoma og brautskráningarhlutfall. 

c) Umræður. 

Kl. 16.30 Háskólaþingi slitið. 

 

Rektor setti háskólaþing Háskóla Íslands og bauð þingfulltrúa velkomna til starfa. 

Háskólaþing er haldið í samræmi við lög um opinbera háskóla nr. 85/2008 og var þetta 24. 

Háskólaþing Háskóla Íslands. Sérstaklega bauð rektor velkomna þá fulltrúa sem tóku í fyrsta 

sinn þátt í þinginu, fulltrúa frá samstarfsstofnunum og formann Stúdentaráðs. 

 

Fundargerð síðasta háskólaþings var send fulltrúum fyrir þingið og bárust engar athugasemdir 

við hana. Þá gerði rektor grein fyrir tímaáætlun og gögnum þingsins og fól Magnúsi Diðriki 

Baldurssyni, skrifstofustjóra rektorsskrifstofu, að vera fundarritari. 

 

Þinginu var streymt á netinu og það tekið upp. 

 

 

Kl. 13.05-13.15 

Dagskrárliður 1 

Rektor reifar mál sem eru efst á baugi í Háskóla Íslands 
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Kl. 13.20-14.20 

Dagskrárliður 2 

Endurskoðun siðareglna og starfsreglna siðanefndar Háskóla Íslands 

 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor og aðstoðarrektor vísinda, formaður starfshóps um 

endurskoðun siðareglna og starfsreglna Háskóla Íslands, gerði grein fyrir málinu. 
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Rektor þakkaði Guðbjörgu Lindu fyrir kynninguna og starfshópi um endurskoðun siðareglna 

og starfsreglna siðanefndar Háskóla Íslands fyrir vandaða vinnu og gaf orðið laust.  

 

Deildarforseti Lagadeildar þakkaði fyrir kynninguna og benti á nokkur tæknileg atriði til 

umhugsunar. Í fyrsta lagi firningarfresti kærumála, í öðru lagi fyrir hvern siðareglurnar gilda – 

doktorsnema, háskólasamfélagið, Ísland allt? –, í þriðja lagi hvort siðareglurnar gildi einnig 

um fyrrverandi starfsmenn, í fjórða lagi hvernig háttað sé upplýsingagjöf til málsaðila ef 

siðanefnd vísar kæru frá.  

 

Forstöðumaður skrifstofu alþjóðasamskipta þakkaði starfshópnum fyrir góða vinnu. Spurði 

hún hvort einstaklingar sem ljóstra upp um siðabrot geti óskað eftir því að njóta nafnleyndar. 

Sagði hún líklegt að fólk myndi hika við að segja til meintra brota á siðareglum ef það gæti 

bitnað á því sjálfu. 
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Fulltrúi stúdenta í háskólaráði spurði til hvaða þátta háskólastarfsins siðareglurnar tækju, t.d. 

til þjónustu sem Háskólinn veitir, sbr. nýlegt dæmi um aldursgreiningu hælisleitenda sem 

Tannlæknadeild sinnir á grundvelli samnings fyrir Útlendingastofnun.  

 

Aðstoðarrektor vísinda svaraði spurningunni um nafnleynd með vísun til þess að í 7. kafla 

siðareglnanna segir að þeir sem segi til einhvers muni ekki gjalda þess. Þá sagði hún að 

starfshópurinn hafi ekki rætt sérstaklega um firningarfrest vegna meintra brota á 

siðareglunum, en hópurinn myndi taka það upp við frágang siðareglnanna. Um gildissvið 

reglnanna sagði aðstoðarrektor að þær eigi við um starfsfólk og nemendur Háskóla Íslands. Í 

þessu felst að reglurnar gilda ekki um fyrrverandi starfsfólk eða nemendur. Varðandi 

spurninguna um gildissvið siðareglnanna sagði aðstoðarrektor að með vinnustað væri ekki 

aðeins átt við landfræðilegan stað heldur alla staði þar sem fólk væri í vinnuerindum eða 

vinnutengslum, s.s. á vinnuferðalögum eða skemmtunum samstarfsfólks úti í bæ. 

 

Fulltrúi Miðstöðvar í lýðheilsuvísindum vakti máls á því að í reglunum væri lögð áhersla á að 

mál verði leyst sem næst vettvangi. Spurði hún hvort þetta gæti ekki verið erfitt í framkvæmd, 

t.d. þegar um væri að ræða mál vegna kynferðislegrar áreitni.  

 

Deildarforseti Félagsráðgjafardeildar spurði um merkingu orðanna „nútíð og framtíð“ í 

setningunni „Við tökum ábyrgð á afleiðingum starfa okkar fyrir samfélag, umhverfi og 

náttúru í nútíð og framtíð“ í gr. 5.1 í siðareglunum.  

 

Aðstoðarrektor vísinda sagði að þetta hefði verið mikið rætt í starfshópnum og með þessu 

orðalagi væri vísað til sjálfbærni og afleiðinga gerða okkar. 

 

Deildarforseti Lagadeildar bætti því við að skýra þyrfti betur hvað átt væri við með ábyrgð til 

framtíðar, t.d. ef um væri að ræða lyfjaþróun. Einnig þyrfti að skýra hvað hér væri átt við með 

ábyrgð. 

 

Aðstoðarrektor vísinda svaraði að átt væri við siðferðilega ábyrgð en ekki skaðabótaábyrgð í 

lagalegum skilningi. 

 

Fulltrúi í starfshópnum sem annaðist endurskoðun siðareglnanna lagði orð í belg í umræðuna 

um ábyrgðarhugtakið. Sagði hann siðareglur koma til viðbótar við aðrar starfsskyldur sem 

hvíla á starfsfólki. Þetta breyti engu um að það er alltaf á ábyrgð yfirmanna að bregðast við 

brotum í starfi.  

 

Annar fulltrúi í starfshópnum vakti máls á erfiðum málum sem upp geta komið innan 

starfseininga. Sagði hún það vera fyrsta hlutverk siðanefndar í slíkum málum að benda á 

viðeigandi farveg. Um landfræðilegt gildissvið sagði fulltrúinn þá reglu gilda að hvar sem 

háskólaborgarar koma saman og einnig þar sem þeir eru fulltrúar skólans eigi þeir að gæta að 

orðspori skólans.  
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Forseti Heilbrigðisvísindasviðs þakkaði starfshópnum fyrir endurskoðun siðareglnanna og 

aðstoðarrektor fyrir kynninguna. Benti hún á að þegar upp koma mál sem varða meint brot á 

siðareglum sé iðulega erfitt að afmarka um hvers konar mál er að ræða og hver málsatvik hafi 

verið.   

 

Fleiri tóku ekki til máls.  

 

Að umræðu lokinni bar rektor upp svohljóðandi tillögu að ályktun:  

 

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

siðanefndar 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.“ 

 

– Samþykkt einróma.  

 

Til máls tóku undir þessum lið, auk rektors og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur, þau Aðalheiður 

Jóhannsdóttir, Friðrika Harðardóttir, Benedikt Traustason, Arna Hauksdóttir, Guðný Björk 

Eydal, Anna Rut Kristjánsdóttir, Páll Rafnar Þorsteinsson, Inga Þórsdóttir.  

 

Kl. 14.20-15.00 

Dagskrárliður 3 

Endurskoðun matskerfis opinberu háskólanna. Staða mála 

 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda, gerði grein fyrir málinu.  
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Kallað eftir meiri áherslu á:
-kennslu

-samfélagsþátttöku
-stjórnun
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Rektor þakkaði Guðbjörgu Lindu fyrir kynninguna og gaf orðið laust.  

 

Kjörinn fulltrúi Félagsvísindasviðs þakkaði fyrir kynninguna og lýsti ánægju sinni með að 

tekið hefði verið tillit til niðurstaðna viðhorfskönnunar. Jafnframt sagðist hún óttast að með 
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endurskoðun matskerfisins yrði farið enn frekar inn á braut baunatalningar, þótt það væri 

útfært með öðrum hætti. Varðandi kennsluþáttinn sagði fulltrúinn hæpið að byggja mat á 

honum á kennslukönnunum, enda væri umdeilt hvað þær mældu í raun og veru, auk þess sem 

þær segðu meira um viðhorf nemenda en frammistöðu kennara. Loks gerði fulltrúinn að 

umtalsefni svokölluð „akademísk húsverk“, s.s. þátttöku í sjálfsmatshópum deilda, sem væru 

lítils metin í matskerfi opinberu háskólanna.  

 

Staðgengill forseta Hugvísindasviðs sagði það vera gott að við endurskoðun matskerfisins 

væri lögð áhersla á kennslu og samfélagsþátttöku. Varðandi hugmyndir um umbun fyrir 

kennslu sagði hann 15 þús. kr. vera lítinn hvata, enda geti akademískir starfsmenn fengið mun 

meiri hækkanir með þrepahækkun fyrir leiðbeiningu o.fl. Sagðist fulltrúinn ánægður með 

fyrirliggjandi hugmyndir um útfærslu í tengslum við kjarasamninga. Loks ræddi hann tengsl 

aflstiga og kennsluafsláttar og sagði að eftir að aldurstengdur kennsluafsláttur var afnuminn 

eftir hrunið hafi kennsluafsláttur einkum verið veittur þeim sem afla flestra aflstiga. Sagðist 

hann álíta það vera ranga nálgun og beita ætti kennsluafslætti á öðrum forsendum.  

 

Fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslustörfum sagði allt starfsfólk Háskóla Íslands vera hluta af 

samfélagi, en mats- og hvatakerfin væru eingöngu fyrir akademíska starfsmenn. Spurði hún 

hvort til stæði að endurskoða þetta. 

 

Fulltrúi nemenda spurði hvort hugmyndir um þrepahækkun fyrir kennslu gerðu ráð fyrir að 

hún yrði tímabundin eða varanleg. Spurði hún hvernig tekið yrði á því ef kennara færi aftur í 

starfi þegar hann eltist. 

 

Aðstoðarrektor kennslumála og þróunar brást við spurningum þingfulltrúa. Sagðist hún vera 

meðvituð um vandann við svokallaða baunatalningu, en benti jafnframt á að erfitt væri að 

umbuna starfsfólki án þess að meta störf þess á einhvern hátt. Hvernig sem kerfið yrði útfært 

þyrfti alltaf að byggja á einhvers konar mati, en öllu máli skipti að það væri eins faglegt og 

hægt er og að það væri ekki íþyngjandi. Um kennslukannanir sagði aðstoðarrektor að þær 

yrðu endurskoðaðar, enda væri þekkt að þær geta mismunað kennurum eftir bakgrunni þeirra. 

Varðandi fjárhæð umbunar væri það stjórnenda skólans að meta hvað unnt væri að setja mikla 

peninga í verkefnið. Loks sagði aðstoðarrektor að matskerfið gerði ekki ráð fyrir að kennurum 

færi aftur með hækkandi lífaldri, enda öðluðust þeir meiri reynslu, menntun og þjáfun með 

árunum. Ekki væri ástæða til að meta þetta sérstaklega. 

 

Aðstoðarrektor vísinda brást við spurningu fulltrúa stjórnsýslunnar. Sagði hún störf 

akademískra starfsmanna vera vandlega skilgreind sem kennsla, rannsóknir og stjórnun. Verið 

væri að þróa breytingar samfara þessum ramma, en samfélagsvirkni væri vissulega ekki 

einskorðuð við akademíuna. Mikilvægt væri að skoða vandlega hvenig stjórnsýslan kæmi að 

þessu. Varðandi ábendingar staðgengils forseta Hugvísindasviðs sagði aðstoðarrektor að reynt 

hefði verið að draga úr vægi aflstiganna og til skoðunar væri að ganga enn lengra í þá átt. Um 

athugasemdina um baunatalningu sagði aðstoðarrektor að það væri sín skoðun að 

fyrirliggjandi hugmyndir um aukið vægi kennslu og samfélagsþátttöku gengju einmitt ekki í 

þá átt.  
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Annar fulltrúi nemenda ræddi tvö atriði. Í fyrsta lagi taldi hún fyrirliggjandi hugmyndir um 

hvatakerfi og kennsluakademíu vera mjög jákvæðar og vinna gegn einhliða áherslu á 

rannsóknir. Spurði hún hvort gert væri ráð fyrir að nemendur ættu fulltrúa í fagráðinu sem 

metur hvort kennarar geti komist í fyrirhugaða kennsluakademíu. Í öðru lagi sagði fulltrúinn 

það vera framfaraskref að starfsfólk geti fengið styrki fyrir samfélagsþátttöku. Spurði hún 

hvort mögulegt væri að taka tillit til samfélagsvirkni nemenda einnig. Margir þeirra væru 

mjög virkir og það gæti jafnvel bitnað á námi þeirra og þar með rétti til námslána og 

húsnæðis.  

 

Kjörinn fulltrúi Félagsvísindasviðs lýsti ánægju með yfirstandandi endurskoðun 

matskerfisins. Sagði hún mat á kennslu þurfa að byggja á faglegri þekkingu. Einnig væri rétt 

að hafa í huga að þróun á sviði kennslu eigi sér einnig stað þegar kennarar fái hugmyndir í 

samstarfi við nemendur eða kollega erlendis. Þetta fari ekki alltaf í gegnum formlegan farveg 

en er engu að síður nýsköpun í kennslu. Varðandi kennslukannanir sagði fulltrúinn að það 

væri miður að t.d. leiðbeining meistaranema sé þar ekki inni. Um matskerfið að öðru leyti 

sagði hún að eitt væri formið á matskerfinu, annað matið sjálft. Ekki væri alltaf samræmi þar 

á milli, þannig að t.d. tveir einstaklingar sem skrifa saman grein geta fengið mismörg stig 

fyrir vinnuna. Til að geta óskað eftir endurmati í slíkum tilvikum þurfi viðkomandi að vita 

hvað meðhöfundurinn fékk mörg stig.  

 

Varadeildarforseti Mála- og menningardeildar spurði hvað fælist í samfélagsvirkni. Einnig, 

hvort hún hafi ekki verið hluti af matskerfinu til þessa í formi þjónustustiga. Myndi áformað 

aukið vægi samfélagsþátttöku draga úr mati á þátttöku í opinberri orðræðu til þjónustustiga? 

 

Forseti Félagsvísindasviðs brást við athugasemd staðgengils forseta Hugvísindasviðs og sagði 

að launaaukinn fyrir kennslu sem hann hefði getið um væri föst fjárhæð en ekki hlutfall sem 

færi hækkandi með hækkandi launum. Við mat á fjárhæðinni sé miðað við það sem fæst við 

u.þ.b. eina aflstigagrein.  

 

Aðstoðarrektor vísinda svaraði varadeildarforseta Mála- og menningardeildar og sagði ekki 

standa til að leggja niður eða draga úr vægi þjónustustiga. Varðandi ábendingu kjörins fulltrúa 

Félagsvísindasviðs sagði hún það vera óásættanlegt ef tveir einstaklingar með sama framlag 

fengju mismikið greitt og gæti slíkt kallað á úttekt á kerfinu. Um spurningu fulltrúa nemenda 

um hvernig umbuna mætti þeim fyrir samfélagsþátttöku sagði aðstoðarrektor að á heildina 

litið væri verið að vinna með það að sérfræðiþekking innan Háskóla Íslands nýtist 

samfélaginu. Fara mætti ólíkar leiðir að því marki og t.d. hefðu einstakar deildir metið 

samfélagsverkefni nemenda til námseininga.  

 

Aðstoðarrektor kennslumála og þróunar brást við ábendingu fulltrúa nemenda og sagði að 

gert væri ráð fyrir aðkomu þeirra að fagráðinu sem metur hæfi kennara til inngöngu í 

fyrirhugaða kennsluakademíu, auk erlendra sérfrðinga. Kennsluakademían og mat á 

samfélagsþátttöku kalli á þróun nýrra mælikvarða sem muni mynda ný gögn. Lögð verður 

áhersla á kennslusýn og nemendamiðaða kennsluhætti og slíkt geta kennarar áunnið sér með 

ýmsum hætti.  
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Fleiri tóku ekki til máls.  

 

Að umræðu lokinni bar rektor upp svohljóðandi tillögu að ályktun:  

 

„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.“ 

– Samþykkt.  

 

Til máls tóku undir þessum lið, auk rektors og Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur, þau Gyða 

Margrét Pétursdóttir, Torfi Tulinius, Jónína Kárdal, Azra Crnac, Steinunn Gestsdóttir, 

Aðalbjörg Egilsdóttir, Brynhildur Flóvenz, Gauti Kristmannsson og Daði Már Kristófersson.  

 

 

Kl. 15.00-15.15 

Kaffihlé 

 

Kl. 15.15-16.30 

Dagskrárliður 4 

Sjálfsmatsskýrsla Háskóla Íslands 
 

Fyrst tóku til máls Jón Ólafsson, prófessor og formaður gæðanefndar háskólaráðs, og Áslaug 

Helgadóttir, gæðastjóri. Gerðu þau grein fyrir vinnuferli gerðar sjálfsmatsskýrslu Háskóla 

Íslands og ytra mats á skólanum.  
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Næstur tók til máls Guðmundur Valur Oddsson, prófessor við Iðnaðarverkfræði-, 

vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild og fulltrúi í gæðanefnd háskólaráðs. Fjallaði erindi hans 

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

skipulag námsleiða.  
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Þriðja innleggið undir þessum dagskrárlið flutti Herdís Sveinsdóttir, prófessor og 

deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar, og fjallaði það um tilgang og hagnýtingu 

ánægjukannana meða nemenda og hönnun ferla.  
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Næstur tók til máls Sveinn Agnarsson, prófessor við Viðskiptafræðideild, og fjallaði innlegg 

hans um styrkingu þverfaglegs umhverfis innan Háskóla Íslands.  

      

 

      

 

Að loknu erindi Sveins Agnarssonar tók til máls Eiríkur Steingrímsson, prófessor við 

Læknadeild, og fjallaði hann um styrkingu umgjarðar og hlutverk doktorsnáms við Háskóla 

Íslands.  

 



 20 

Styrking umgjarðar og hlutverks 
doktorsnáms við HÍ.

Háskólaþing 31. október 2019

Eiríkur Steingrímsson, prófessor við Læknadeild

      

 

      

 

Síðasta erindið flutti Daði Már Kristófersson, forseti Félagsvísindasviðs. Var viðfangsefni 

hans aðgangskröfur, endurkoma og brautskráningarhlutfall.  
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Rektor þakkaði framsögumönnum fyrir fróðleg innlegg og gaf orðið laust. 

 

Forseti Stúdentaráðs gerði að umtalsefni breytingar á úthlutunarreglum Lánasjóðs íslenskra 

námsmanna. Einnig lýsti hún ánægju sinni með að „case study“ í sjálfsmatsskýrslu Háskóla 

Íslands væri helgað jákvæðri eflingu sálfræðistuðnings við nemendur.  

 

Kjörinn fulltrúi stúdenta ræddi fjölmenn námskeið og fyrirlestra, s.s. inngangsnámskeið í 

fjölmennum greinum sem allt að 300 nemendur sækja, og spurði hvort unnt væri að veita 

gæðakennslu við slíkar aðstæður. 

 

Forseti Félagsvísindasviðs brást við og sagði að í Hagfræðideild hefðu verið tekin upp 

inntökupróf, ekki síst í því skyni að koma í veg fyrir of stóra nemendahópa og mikið brottfall. 

Þetta hefði hins vegar valdið vonbrigðum og hefði því verið fallið frá prófinu.   

 

Fulltrúi námsbrautar í umhverfis- og auðlindafræði fagnaði því að þverfræðilegt samstarf væri 

sett í öndvegi í sjálfsmatsskýrslunni og hvatti til þess að gripið yrði til raunverulega aðgerða 

til að styðja við aukið þverfræðilegt samstarf þvert á deildir. 

 

Forseti Heilbrigðisvísindasviðs lagði orð í belg um þverfræðilegt samstarf og sagði að 

námsbraut í lýðheilsuvísindum hefði gengið vel, en þar koma kennarar að miklu leyti frá einni 

deild. Þótt ekki sé til fjármagn fyrir nýja stöðu í greininni væri verið að skoða þann möguleika 

að kennarar í einstökum deildum gætu helgað kennslu sína að hluta sérstaklega þverfræðilega 

náminu.  

 

Kjörinn fulltrúi Félagsvísindasviðs ræddi gerð sjálfsmatsskýrslna deilda. Sagði hún þetta 

verkefni útheimta mikla vinnu og mikilvægt væri að þeir sem tækju það að sér fengju greitt 

fyrir það. 
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Aðstoðarrektor kennslumála og þróunar sagði að eindreginn vilji væri til þess að auka 

þverfræðilegt samstarf. Sagði hún að ef þetta verður ein af meginniðurstöðum 

sjálfsmatsskýrslunnar yrði það væntanlega hluti af næstu heildarstefnu Háskólans.  

 

Gæðastjóri Háskólans sagði að rætt hefði verið um að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

yrði gert hátt undir höfði í næstu heildarstefnu Háskólans og það beinlínis kallaði á aukið 

þverfræðilegt samstarf. Varðandi greiðslur til þeirra sem taka þátt í sjálfsmatsvinnu deilda 

sagði hún að í annarri umferð sjálfsmatsvinnu deilda hefði verið ákveðið að líta á þetta sem 

hluta af starfsskyldum akademískra starfsmanna og að aðeins nemendur og ytri fulltrúar í 

sjálfsmatshópunum fengju greitt sérstaklega fyrir sína vinnu.  

 

Deildarforseti Lagadeildar sagði það vera sína skoðun að það væri mál hverrar deildar fyrir 

sig hvort þær vildu greiða fyrir þessa vinnu. Ef ákveðið væri í deild að borga sérstaklega fyrir 

þessa vinnu yrði það einfaldlega gert.  

 

Formaður gæðanefndar háskólaráðs sagði að búið væri að opna samráðsvef um áherslur 

sjálfsmatsskýrslu Háskóla Íslands og hvatti hann alla til að nýta sér það tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri.  

 

Rektor tók undir með formanni gæðanefndar og hvatti fólk til að nýta sér samráðsvettvanginn. 

Einnig þakkaði hann stýrihópnum fyrir vinnuna við gerð sjálfsmatsskýrslunnar.  

 

Fleiri tóku ekki til máls.  

 

Að umræðu lokinni bar rektor upp svohljóðandi tillögu að ályktun:  

 

„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.“ 

 

Samþykkt.  

 

Til máls tóku undir þessum lið, auk rektors og framsögumanna, þau Jóna Þórey Pétursdóttir, 

Azra Crnac, Daði Már Kristófersson, Bjargey Anna Guðbrandsdóttir, Inga Þórsdóttir, Gyða 

Margrét Pétursdóttir, Steinunn Gestsdóttir, Áslaug Helgadóttir, Aðalheiður Jóhannsdóttir, Jón 

Ólafsson,  
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Að lokum þakkaði rektor öllum þingfulltrúum fyrir yfirgripsmikið og gagnlegt háskólaþing 

og málefnalegar umræður. 

Að formlegri dagskrá lokinni var boðið upp á léttar veitingar í anddyri Aðalbyggingar. 

 

Útsend gögn og gögn sem lögð voru fram á 24. háskólaþingi 31. október 2019: 

1. Dagskrá og tímaáætlun. 

2. Listi yfir fulltrúa á þinginu.  

3. Fundargerð síðasta háskólaþings sem var haldið 3. maí 2019.  

4. Drög að endurskoðuðum siðareglum Háskóla Íslands og starfsreglum siðanefndar.  

5. Drög að sjálfsmatsskýrslu Háskóla Íslands. 

 


