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Minnisblað um endurskoðun vinnumatskerfis opinberra 

háskóla 

Til: Matskerfisnefndar opinberu háskólanna 

Frá: Vísindanefnd opinberu háskólanna 

 

Samkvæmt áliti nefndar um fyrirkomulag mats á störfum prófessora frá 9. nóvember 2009 

taldi nefndin æskilegt að sömu matsreglur verði notaðar fyrir sem flesta akademíska 

starfsmenn í ríkisháskólum óháð kjarafélagi. Jafnframt var ákveðið að þróun matskerfis verði 

í höndum vísindanefndar á vegum háskólanna (VOH), í samráði við prófessora og aðra sem 

kerfið tekur til, og að nefndin geri tillögur til matskerfisnefndar ríkisháskóla um sameiginlegar 

matsreglur. 

Árið 2015 óskaði háskólaráð Háskóla Íslands eftir því við matskerfisnefnd að hún gerði úttekt 

á matskerfinu og fól hún VOH ásamt einum fulltrúa frá hverju fræðisviði HÍ að vinna 

greinargóða lýsingu á matskerfinu og leita eftir viðhorfum hagsmunaaðila til matskerfisins. 

Hópurinn skilaði skýrslu í desember 2016. Í kjölfarið fór fram ytri úttekt á kerfinu, sem unnin 

var af hópi fjögurra erlendra sérfræðinga, og lauk henni með skýrslu sumarið 2017 þar sem 

fram komu tillögur að hugsanlegum breytingum. Tillögurnar voru rýndar af formanni VOH og 

stjórnendum Háskóla Íslands veturinn 2017-18, enda sá skóli mikilvægasti hagsmunaaðilinn í 

málinu, auk þess sem kallað var eftir viðhorfum annarra hagsmunaaðila bæði á formlegum 

og óformlegum fundum.  

Fyrstu hugmyndir að breytingum á matskerfi opinberu háskólanna voru kynntar á 

Háskólaþingi Háskóla Íslands í apríl s.l. og síðan fyrir rektorum opinberu háskólanna á fundi 

samstarfsnetsins í maí s.l. VOH vann drög að útfærslu á þeim hugmyndum sem þarna höfðu 

verið kynntar og lágu þær fyrir í lok ágúst s.l. Í kjölfarið reifaði formaður VOH tilögur 

nefndarinnar á óformlegum fundum með stjórnendum Háskóla Íslands. Niðurstaða þeirra 

viðræðna er að Háskóli Íslands telur að rétt sé að halda matsrammanum óbreyttum að sinni, 

en að í staðinn yrði lögð áhersla á að finna leiðir til þess að umbuna sérstaklega fyrir kennslu 

annars vegar og samfélagsvirkni hins vegar. 

VOH lítur svo á að slík umbunarkerfi þyrfti að þróa á vettvangi hvers háskóla í samræmi við 

stefnur þeirra og fjárhagslegt svigrúm og að þau yrðu þar af leiðandi ekki hluti af 

vinnumatskerfi opinberu háskólanna að óbreyttu. 

VOH gerir því ekki tillögur að breytingum á gildandi matsramma opinberu háskólanna að svo 

stöddu nema tæknilegar breytingar í samræmi við meðfylgjandi tillögu vísinda- og 

nýsköpunarsviðs.  

 


