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Nokkrar forsendur 

• Landbúnaðarháskóli Íslands er lítill skóli 

– 200 BS nemar 40 MS nemar 5 PhD 

– 170 á starfsmenntabrautum búfræði, garðykju ofl. 

• Vel afmörkuð viðfangsefni 

– Lífið og landið 

• Varð til við samruna rannsóknastofnunar og 
tveggja menntastofnana 

 



Landbúnaðar- og umhverfisvísindi 

• Stórir bálkar lífvísinda eru sprottnir úr 
landbúnaðarvísindum 

• Löng saga menntahefðar 

• Vettvangur náttúru- og umhverfisfræða 

• Ábyrgð á stórum málabálkum sem skipta 
miklu máli fyrir afkomu þjóða og umhverfismál 



Ábyrgð 

• Lífvísinda og umhverfisskólar bera stóra 
ábyrgð gagnvart stórum málabálkum í tilveru 
okkar- sem snýst um samskipti manns og 
náttúru og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda 
og náttúruvernd 

• Sjálfbær þróun 

• Nova university network 

• Hvernig eigum við að breyta rannsóknum og 
námsframboði til að axla þessa ábyrgð 

 

 

 

 



Rannsóknir og kennsla 

• Samtvinnun kennslu og rannsókna er lifandi 
gæðakvarði  

• Rannsóknaþátturinn á undir högg að sækja 
vegna lélegrar fjármögnunar 

• Kennsluþátturinn ekki sterkt studdur af 
stigakerfi í akademísku mati  

• Of hátt hlutfall stundakennara getur leitt til 
lélegrar tengingar rannsókna við kennslu 



Til umhugsunar 

• Gagnrýni – þöggun (hve vel hefur okkur tekist að 
ala okkar fólk upp í gagnrýnni hugsun?) 

• Samræða 
– Um fagleg málefni  
– Um undirbúning stúdenta sem til okkar koma 
– Um örlög stúdenta sem frá okkur fara 

• Greining ferla og samfélagshátta sem ekki 
samrýmast sjálfbærri þróun og setja fram aðra 
valkosti 

• Í hverju felast sigrarnir? 



Gæðakerfi og innra starf 

• Kerfisbundin gæðavinna er fyrirhafnasöm 

• Í litlum skóla þarf útsjónarsemi til að koma á 
skilvirkni í slíkri vinnu án þess að verða sligandi 

• Er hugsanlegt að sameinast um eitthvað af 
innra starfi stofnana á vettvangi gæðavinnu? 

• Viðurkenning fræðasviða markaði upphaf 

• Kennarar og starfsmenn eru jákvæðir  

 



Framtíðin 

• Gæðakerfi og tengd viðfangsefni eru varanlega 
komin á dagskrá 

• Hluti af daglegri vitund kennara og nemenda 
um viðfangsefni sín 


