
Fundur í Matskerfisnefnd 19.12.2018 kl. 13:30 í fundarherbergi háskólaráðs. 

Mætt voru: Stefán B. Sigurðsson, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ásdís Jónsdóttir. Einnig sátu 

fundinn Halldór Jónsson, Baldvin Zarioh og Reynir Örn Jóhannsson, sem ritaði fundargerð. 

Sara Lind Guðbergsdóttir boðaði forföll.  

 

1. Kynnt var minnisblað frá vísindanefnd opinberra háskóla um endurskoðun matskerfisins 

(sjá viðhengi). Málið var rætt og í framhaldinu var eftirfarandi bókun samþykkt: 

Matskerfisnefnd staðfesti hinn 19. desember 2018 tillögu frá vísindanefnd opinberra háskóla 
um að ekki verði gerðar breytingar á Matskerfi opinberra háskóla að sinni. Nefndin beinir því 
til Samstarfsnefndar opinberra háskóla að hún beiti sér fyrir því, í samráði við Félag 
prófessora, Félag háskólakennara við HÍ og Félag háskólakennara við HA, að samkomulag frá 
6. nóvember 2009 um fyrirkomulag mats á störfum prófessora verði endurskoðað. 
  
Skýring: Samkomulagið frá 6. nóvember 2009 byggist á bókun í kjarasamningi Félags 
prófessora í ríkisháskólum og fjármálaráðherra frá 26. september 2008 um að í kjölfar 
tilfærslu kjaraákvarðana prófessora frá kjararáði sé eðlilegt að skoða með hvaða hætti útfæra 
skuli það verklag sem er á mati verka prófessora til stiga. Núverandi fyrirkomulag tekur 
jafnframt til mats annarra akademískra starfsmanna í opinberum háskólum, sem eru í Félagi 
háskólakennara við HÍ og Félagi háskólakennara við HA. Miðað er við að skipuð verði nefnd 
helstu hagsmunaaðila, líkt og gert var 12. október 2009, og leiddi til fyrrgreinds samkomulags 
frá 6. nóvember 2009. Nefndin hafi það hlutverk að endurskoða núgildandi forsendur mats á 
störfum akademískra starfsmanna í opinberum háskólum, þ.e. hvernig fyrirkomulagi er 
háttað við þróun Matskerfis opinberra háskóla og hvernig staðið er að mati starfa á grundvelli 
þess. 
 
2. Lögð var fram tillaga frá Vísinda- og nýsköpunarsviði um nokkrar breytingar á núverandi 

matskerfi (sjá viðhengi). Um er að ræða nauðsynlegar breytingar og uppfærslur sem rekja má 

til breytingar í ytri aðstæðum. Tillögurnar voru samþykktar á síðasta fundi vísindanefndar 

opinberra háskóla og vísaði vísindanefndin tillögunum til Matskerfisnefndar. Málið var rætt 

og voru tillögurnar samþykktar, en þó með þeim breytingum að flokkun íslenskra tímarita 

tekur ekki gildi fyrr en árið 2020. Aðrar breytingar taka gildi frá og með næstu áramótum og 

kom til framkvæmda við mat á verkum sem birtast á árinu 2019 og eftirleiðis.  

3. Bráðabirgðaniðurstaða flokkunar á íslenskum tímaritum á grundvelli könnunar sem 

framkvæmd var í samræmi við viðauka I í Matskerfi opinberra háskóla var lögð fyrir fundinn. 

Framkvæmdin og niðurstaðan var rædd. Ákveðið var að niðurstaða könnunar gildi fyrir verk 

birt á árunum 2020, 2021 og 2022. Niðurstaða könnunar verður send viðkomandi tímaritum 

í byrjun janúar og þeim gefinn kostur á að gera athugasemdir. Miðað er við að lokaniðurstaða 

liggi fyrir um miðjan janúar.  

 

Fundi slitið kl 15.00 

 

 


