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Háskólaráð er æðsta vald innan háskólans. Í ráðinu eiga sæti tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi tilnefndur af 

menntamálaráðherra, einn fulltrúi nemenda og rektor sem er formaður. Háskólaráð hélt 12 fundi á árinu 2004. Háskólaráði 

til ráðgjafar starfar fagráð en í því eiga sæti rektor, framkvæmdastjórar, deildarforsetar og forstöðumenn sviða. Á árinu var 

Þorsteinn Gunnarsson endurskipaður í stöðu rektors til næstu fimm ára. 

Háskólinn á Akureyri hefur á stuttri ævi þróast mjög hratt sem öflugt og framsækið háskóla-

samfélag. Þar takast nemendur á við ögrandi og heillandi viðfangsefni vísinda og hagnýtrar 

þekkingar undir leiðsögn metnaðarfullra háskólakennara. Háskólinn á Akureyri er þekktur fyrir þá 

góðu menntun sem hann veitir í mörgum mikilvægum fræðigreinum sem og fyrir fjölbreytt og 

gefandi samstarf við atvinnulífið og rannsóknastofnanir þess. Háskólinn hefur einnig getið sér gott 

orð fyrir uppbyggingu nýrra fræðigreina hér á landi, fjarnám og að nýta nútímalega upplýsinga- 

tækni þjóðinni til hagsbóta.

Í þessari ársskýrslu er gerð grein fyrir starfsemi og þróun háskólans á ýmsum sviðum á árinu 2004. 

Eins og oft áður einkenndist árið af mikilli uppbyggingu og breytingum. Rannsóknastarf kennara, 

sérfræðinga og annarra fræðimanna efldist mikið. Borgir, nýtt rannsókna- og nýsköpunarhús var 

tekið í notkun en þar er fyrsta flokks kennslu- og rannsóknaaðstaða í raunvísindum, náttúru-

vísindum og fleiri fræðigreinum. Einnig var flutt inn í nýjan glæsilegan stúdentagarð við Tröllagil 

þar sem leikskóli er á tveimur neðstu hæðunum. Þessi öra þróun er fyrst og fremst ávöxtur af starfi 

áhugasamra og hæfra kennara, samhents og fórnfúss starfsfólks og allra þeirra ágætu nemenda 

sem hér stunda nám. Í Háskólanum á Akureyri ríkir andi brautryðjendastarfs þar sem hindrunum 

fortíðar er breytt í tækifæri morgundagsins.

Ég vil þakka Laufeyju Sigurðardóttur, ritstjóra ársskýrslunnar, fyrir vel unnin störf og allir þeir 

fjölmörgu sem lögðu til efni í skýrsluna eða aðstoðuðu við gerð hennar með öðrum hætti fá einnig 

mínar bestu þakkir.

Auðlindadeild: 

Björn Gunnarsson 
Félagsvísinda- og lagadeild: 
Mikael M. Karlsson
Heilbrigðisdeild: 
Þórarinn J. Sigurðsson
Kennaradeild: 
Guðmundur Heiðar Frímannsson – 
Anna Þóra Baldursdóttir tók við
starfinu 1. ágúst er Guðmundur fór í starfsleyfi
Viðskiptadeild: 
Bjarni P. Hjarðar – Helgi Bergs tók við
starfinu 1. september er Bjarni fór í starfsleyfi 
Upplýsingatæknideild: 

Mark O´Brien

Háskólaráð var skipað eftirtöldum 

fulltrúum á árinu 2004:

Þorsteinn Gunnarsson, 
rektor
Baldur Guðnason framkvæmdastjóri,
fulltrúi menntamálaráðherra 
Hermann Óskarsson dósent, 
fulltrúi kennara
Sigrún Sveinbjörnsdóttir lektor, 
fulltrúi kennara
Andrea S. Hjálmsdóttir, 
fulltrúi nemenda

Til vara:
Ellen Ellertsdóttir, 
fulltrúi nemenda til maí 2004
Kristján Sturluson, 
fulltrúi nemenda frá júní 2004
Guðbrandur Sigurðsson framkvæmdastjóri,
fulltrúi menntamálaráðherra
Sólveig Ása Árnadóttir lektor, 
fulltrúi kennara
Steingrímur Jónsson prófessor, 
fulltrúi kennara

Þorsteinn Gunnarsson, rektor

Háskólaráð 

Rektor
Fagráð

Skrifstofa fjármála og rekstrarSkrifstofa rektors

AUÐLINDADEILD

Stjórnsýsla

Kennslu- og 
rannsóknadeildir

Stoðþjónusta

Líftæknibraut
Sjávarútvegs- og 
fiskeldisbraut
Umhverfis- og 
orkubraut
Meistaranám

Kennsla og 
grunnrannsóknir

FÉLAGSVÍSINDA- OG

 LAGADEILD
HEILBRIGÐISDEILD KENNARADEILD VIÐSKIPTADEILD UPPLÝSINGADEILD

Félagsvísindabraut
Lögfræðibraut
Nútímafræði

Kennsla og 
grunnrannsóknir

Hjúkrunarfræðibraut
Iðjuþjálfunarbraut
Meistaranám

Kennsla og
grunnrannsóknir

Grunnskólabraut
Leikskólabraut
Framhaldsbraut
     Meistaranám
      Kennslufr. til      
      kennsluréttinda
Skólaþróun

Kennsla og 
grunnrannsóknir

Ferðaþjónustubraut
Fjármálabraut
Markaðsfræðibraut
Stjórnunarbraut

    
Kennsla og 
grunnrannsóknir

Tölvunarfræðibraut

Kennsla og 
grunnrannsóknir

Fjármálasvið: 
Úlfar Hauksson
Kennslusvið: 
Laufey Petrea Magnúsdóttir 
Rannsókna- og alþjóðasvið:

Þórleifur S. Björnsson
Samskiptamiðstöð: 

Jóna Jónsdóttir
Upplýsingasvið: 
Sigrún Magnúsdóttir

Rektor

Þorsteinn Gunnarsson 

Framkvæmdastjórar

Ólafur Búi Gunnlaugsson 
framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar 
Ögmundur Knútsson 
framkvæmdastjóri starfsþróunar 
og stefnumótunar

Kennslusvið: Samræming á þáttum er lúta að kennslu

Rannsókna- og alþjóðasvið:  Umsýsla varðandi rannsóknir og alþjóðamálefni

Upplýsingasvið: Þjónusta varðandi upplýsingaöflun, bókasafn og útgáfumál 

Samskiptamiðstöð: Tölvukerfi, upplýsingakerfið Stefanía, fjarkennslubúnaður og samskiptatækni

Deildarforsetar

Forstöðumenn
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Í lok árs 2004 voru 177 fastir starfsmenn við Háskólann á Akureyri. 
Lausráðnir stundakennarar, prófdómarar og aðrir tímavinnu-
starfsmenn eru ekki meðtaldir en þeir voru  493 í lok ársins. 
Heildarfjöldi starfsmanna var því 670. Stærsti hluti háskóla-
menntaðs starfsfólks er í Félagi háskólakennara á Akureyri (FHA) 
samtals 135,  11 eru í Félagi prófessora, 29 í Starfsmannafélagi 
ríkisstofnana (SFR) og tveir eru utan félaga. Í FHA voru 12 dósentar, 
49 lektorar, 22 aðjúnktar og annað háskólamenntað starfsfólk 52. 
Samninganefnd ríkisins gerir kjarasamninga við FHA og SFR fyrir 
hönd fjármálaráðherra.  Kjaranefnd úrskurðar um laun rektors og 
prófessora.

Dr. Shirin Ebadi var gerð að heiðursdoktor við félagsvísinda- og lagadeild við athöfn sem fram fór 
í Ketilhúsinu þann 6. nóvember 2004. Í ræðu sem hún hélt við það tækifæri sagðist hún afar 
þakklát og stolt fyrir þá viðurkenningu sem í því fælist. Hún sagðist vona að koma mætti á 
samskiptum milli Íslands og Íran og við það gæti skilningur milli landanna aukist þrátt fyrir ólíkan 
menningarlegan bakgrunn. 
Shirin Ebadi hlaut friðarverðlaun Nóbels árið 2003 fyrir þrotlausa baráttu fyrir mannréttindum í 
heimalandi sínu, Íran. Hún er fædd í Íran árið 1947. Hún lauk lagaprófi frá Háskólanum í Teheran 
og var í hópi brautryðjenda úr röðum kvenna í dómarastétt. Shirin Ebadi var forseti borgardóms í 
Teheran 1975–1979 en eftir byltinguna 1979 var hún neydd til að segja af sér þar sem túlkun 
bókstafstrúarmanna var að samkvæmt íslam gætu konur ekki kveðið upp dóma. Eftir þrettán ára 
baráttu hennar og margra annarra gegn þessum skilgreiningum kvað dómskerfið loks upp úr um 
að þetta hefði verið rangt. Shirin Ebadi er löngu þekkt sem lögmaður og verjandi baráttufólks fyrir 
mannréttindum í Íran. Hún er talsmaður fyrir hófsöm sjónarmið í trúmálum og fylgir íslamskri 
endurskoðunarstefnu sem hún telur að geti vel átt samleið með mannréttindum og lýðræði. Hún 
er sérstakur talsmaður mannréttinda flóttafólks, kvenna og barna.
Meðan hún dvaldi hér á landi heimsótti hún bæði forsætis- og utanríkisráðherra sinn í hvoru lagi 
og tóku ráðherrarnir vel í mál hennar og lofuðu stuðningi við mannréttindi á alþjóðavettvangi. 
Utanríkisráðuneytið og Akureyrarbær styrktu komu hennar til landsins.

Útgáfa Genfarsamninganna á íslensku var kynnt við hátíðlega athöfn þann 10. maí en unnið hafði 
verið að þýðingu þeirra í áraraðir. Við sama tækifæri var tilkynnt að félagsvísinda- og lagadeild 
hefði tekið að sér að sinna fræðslu- og upplýsingastarfi um efni Genfarsamninganna um allt land 
í samráði við Rauða krossinn og utanríkisráðuneytið. Er það mikill heiður og vel við hæfi að félags-
vísinda- og lagadeild hafi tekið verkefnið að sér en deildin leggur einmitt sérstaka áherslu á 
kennslu í mannréttindum og mannúðarrétti. Kynningin fór fram í Eyjafirði til að minna á atburð 
sem sagt er frá í Víga-Glúms sögu. Þar segir frá því að Halldóra kona Víga-Glúms gengur út á 
vígvöllinn með griðkonum sínum og gerir að sárum bæði vina og óvina án þess að fara í mann-
greinarálit. Sagan minnir óneitanlega á atburðina við Solferino árið 1859 sem teljast marka upphaf 
Genfarsamninganna og Rauða krossins. Samningarnir eru varðveittir á bókasafni háskólans.  

F.v. Margrét Heinreksdóttir framkvæmdastjóri Mannréttindastofu Íslands, Sigrún Árnadóttir framkvæmdastjóri 
Rauða kross Íslands, Ágúst Þór Árnason verkefnastjóri félagsvísinda- og lagadeildar HA, Úlfar Hauksson 
stjórnarformaður Rauða kross Íslands, Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra og Þorsteinn Gunnarsson rektor HA.

GENFARSAMNINGAR
Fastir starfsmenn  Karlar  Konur  Alls

Prófessorar 12   02   14
Dósentar  10   02   12
Lektorar 20   29   49
Aðjúnktar 10   12   22
Sérfræðingar 06   10   16
Skrifstofufólk 21  30   51
Aðrir 4   9   13
Alls 83   94   177

Alls voru 1516 nemendur skráðir til náms á haust-
misseri 2004 þar af 677 nýnemar. Mikill meirihluti 
nemenda eru konur eða 1152 og karlar því 364. Í 
staðarnámi voru 772 nemendur, 569 stunduðu 
fjarnám og 175 lotubundið nám. Í grunnnámi voru 
1335 nemendur og 181 í framhaldsnámi. Í fyrsta 
sinn í sögu háskólans setti háskólaráð reglur um 
fjöldatakmarkanir fyrir allar deildir hans og var 71 
nemanda neitað um skólavist. Grípa þurfti til 
þessa þar sem vaxandi aðsókn hefur verið að námi 
við háskólann og fjárveitingar ekki í samræmi við 
hana. Jafnframt er nauðsynlegt að horfa til gæða 
námsins og inntökureglur voru hertar hvað varðar 
kröfur um lágmarksmenntun. Áður hefur verið 
beitt fjöldatakmörkunum í heilbrigðisdeild vegna 
takmarkaðs fjölda klínískra plássa. 1996
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Við auðlindadeild voru alls 117 nemendur skráðir til náms á haustmisseri 2004. Á líftæknibraut 
voru 28 nemendur við nám, 57 nemendur voru á sjávarútvegs- og fiskeldisbraut, þar af 51 á 
sjávarútvegssviði og sex á fiskeldissviði, 31 á umhverfis- og orkubraut og einn nemandi var í 
meistaranámi (M.Sc.) í sjávarútvegsfræði. Boðið var upp á B.Sc.-nám í staðarnámi og fjarnámi. 
B.Sc.-námið tekur þrjú ár og er samtals 90 námseiningar. Vorið 2004 brautskráðust 11 kandídatar 
frá auðlindadeild, þar af fjórir með B.Sc.-honors próf í sjávarútvegsfræði. 
Á árinu 2004 var unnið að undirbúningi að 60 eininga M.Sc.-námi í auðlindafræði, og munu fyrstu 
nemendur innritast í það nám haustið 2005. Leggur deildin mikla áherslu á að efla 
rannsóknatengt framhaldsnám á meistarastigi og auka enn frekar rannsóknavirkni 
kennara/sérfræðinga deildarinnar sem er mikil fyrir.  Sérfræðingar deildarinnar á árinu 2004 
með fasta kennslu- og rannsóknarskyldu voru samtals 14 í 12 stöðugildum. Auk deildarforseta 
voru fjórir prófessorar, tveir dósentar, sex lektorar og einn aðjúnkt. Nýráðningar á árinu voru 
tvær: Einar Hreinsson, M.Sc., var ráðinn í stöðu lektors (50%) í veiðitækni með aðsetur á Ísafirði í 
tengslum við væntanlegt háskólasetur þar og dr. Oddur Vilhelmsson í stöðu lektors í líftækni og 
fullvinnslu sjávarfangs.

Með tilkomu auðlindadeildar, sem tók til starfa haustið 2002 á styrkum stoðum fyrrum sjávar-
útvegsdeildar sem var stofnsett árið 1990, skapaðist einstakt tækifæri fyrir HA til að byggja upp 
sérstöðu á ýmsum veigamiklum sviðum auðlindafræða hér á landi og miðla nýrri og hagnýtri 
þekkingu til samfélagsins. Auðlindadeild er eina deildin innan íslenskra háskóla sem leggur 
áherslu á hið þverfaglega svið auðlindafræða, þar sem saman fara nám og rannsóknir í 
raunvísindum og tæknigreinum samhliða áherslum á auðlindahagfræði og  stjórnunar- og 
markaðsfræði.  Slík menntun er forsenda góðrar auðlindastjórnunar og skipulags og ýtir undir 
sjálfbæra nýtingu auðlinda og verðmætasköpunar.

Deildin er í nánu samstarfi við fjölda fyrirtækja og rannsóknastofnana hérlendis og má þar m.a. 
nefna Hafrannsóknastofnun, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Hólaskóla, Landsvirkjun, Íslenskar 
orkurannsóknir, Náttúrufræðistofnun, Vatnamælingar Orkustofnunar, Veðurstofu Íslands, Stofnun 
Vilhjálms Stefánssonar og líftæknifyrirtækið Prokaria. Verið er að koma á svipuðum tengslum við 
ýmsar erlendar rannsóknastofnanir og háskóla á fræðasviðum deildarinnar. Einnig hefur auðlinda-
deild verið í samvinnu við Sjávarútvegsskóla Sameinuðu þjóðanna (SSÞ) um kennslu og 
leiðbeiningu nemenda sjávarútvegsskólans.

Þann 8. september 2004 færði Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) háskólanum að gjöf 
fullkomna neðansjávarmyndavél með öllum tilheyrandi tækjabúnaði. Auðlindadeild mun hafa 
umsjón með búnaðinum og verður hann notaður til rannsókna á vegum deildarinnar. Búnaðurinn 
mun m.a. nýtast vel við veiðarfærarannsóknir, rannsóknir á líf- og vistfræði nytjafiska og annarra 
lífvera sjávar, rannsóknir á eiginleikum hafsbotnsins, seti og setflutningum og við rannsóknir á 
umhverfisáhrifum framkvæmda og mengun sjávar.

Í byrjun október 2004 flutti auðlindadeild alla sína starfsemi í nýtt rannsókna- og nýsköpunarhús 
háskólans að Borgum. Stórbatnaði þar með öll rannsóknaraðstaða og verkleg kennsla 
raungreina innan deildarinnar. Inn í rannsóknahúsið fluttu einnig margar samstarfsstofnanir 
deildarinnar. Samstarf þessara stofnana myndar nú sterkan þekkingargrunn  (vísindagarð) og 
býður upp á góða aðstöðu til kennslu og rannsókna á öllum sviðum auðlindamála.  

Líftæknibraut 

Innan líftæknibrautar eru kennd sérhæfð námskeið á sviði auðlindalíftækni ásamt viðskipta-

greinum með það að markmiði að gera nemendur eftirsótta til starfa á ýmsum sviðum líftækninnar, 

m.a. í matvælaiðnaði, við auðlindanýtingu, við að finna lausn á ýmsum umhverfisvandamálum, og í 

verkefnum á sviði heilbrigðismála. Megináherslur eru í fyrsta lagi á sviði umhverfis- og 

orkulíftækni, m.a. niðurbrot lífræns úrgangs og nýmyndun orkuríkra efna, í öðru lagi á 

líftæknilega þætti fiskeldis með áherslu á heilbrigði og fóður og í þriðja lagi á sviði lífvirkra efna 

þar sem lögð er áhersla á framleiðslu efna sem bæta heilsu manna, t.d. efni með lyfjavirkni, 

fæðubótarefni, aukaefni í matvælum og efni sem bæta ónæmiskerfið.

Sjávarútvegs- og fiskeldisbraut 

Á árinu var ákveðið að sameina sjávarútvegsbraut og fiskeldisbraut í eina braut, sjávarútvegs- og 

fiskeldisbraut. Á sjávarútvegssviði er áhersla lögð á ýmsa séráfanga í sjávarútvegsfræðum auk 

almennra viðskiptagreina. Séráfangar í B.Sc.-námi í sjávarútvegsfræðum eru m.a. sjávarlíffræði, 

fiskifræði og matvælafræði fiska, stofnstærðarfræði, fiskeldi, vinnslutækni, og skipa- og 

veiðitækni. Námið veitir þverfaglegan grunn sem nýtist vel til stjórnunarstarfa í sjávarútvegi og til 

frekara náms. Mikil áhersla er lögð á nána samvinnu við fyrirtæki og stofnanir sem vinna við 

sjávarútveg. B.Sc.-nám á fiskeldissviði er hliðstætt náminu á sjávarútvegssviði, með séráfanga 

m.a. fiskeldi, eldistækni, fisksjúkdóma, fiskalífeðlisfræði, fóður- og hráefnisfræði og  

matvælafræði fiska. Markmið námsins er að veita nemendum góðan þekkingargrunn til að starfa 

í fiskeldi að námi loknu, ásamt því að veita breiðan grunn til frekara náms.

Umhverfis- og orkubraut 

Í umhverfisfræðináminu er lögð áhersla á vistfræði, efnafræði, og vatnafræðilega þætti, áhrif 

mengunar á umhverfi, auðlindanýtingu og auðlindastjórnun, og síðan umhverfismat og 

umhverfisskipulag.  Leitast er við að nemendur þekki til helstu ferla í náttúrunni þannig að þeir 

geti metið aðstæður í náttúrunni og áhrif þjóðfélagsins á umhverfi sitt.  Nám á orkusviði er enn 

ekki hafið en stefnt er að því að innrita fyrstu nemendur haustið 2005. Megináherslur á orkusviði 

verða á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa, þ.m.t. jarðvarma, vatnsafls, sólarorku, vindorku, 

sjávarfallaorku, lífmassa, o.fl., auk áherslu á efnarafala og þá sérstaklega á vetni sem 

orkubera. Lögð er áhersla á að nemendur þekki vel til tæknilegra þátta orkumála, orku-

búskapar og nýrra nýtingarmöguleika hérlendis sem erlendis, sjálfbærrar orkuöflunar og fái 

innsýn í stjórnun orkumála og mörkun orkustefnu.
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Við félagsvísinda- og lagadeild var 191 nemandi skráður til náms á haustmisseri 2004. Boðið var 

upp á þriggja ára BA-nám í félagsvísindum, lögfræði og nútímafræði. 124 stunduðu nám í félags-

vísindum, 40 í lögfræði og 27 í nútímafræði. Kennd voru námskeið á fyrsta og öðru ári í kennslu-

greinum deildarinnar en deildin hóf starfsemi sína haustið 2003. Námið er alþjóðatengt og kennt 

er í deildinni bæði á íslensku og á ensku. Kennarar við félagsvísinda- og lagadeild í fullu starfi 

voru 13 auk tveggja verkefnastjóra sem störfuðu við deildina og fjölmargra íslenskra og erlendra 

skipti- og gistikennara. 

Kennarar félagsvísinda- og lagadeildar sinna rannsóknum á ýmsum sviðum hug- og félags-

vísinda, þ.m.t. lögfræði. Eftirfarandi eru sýnishorn af þeirri rannsóknastarfsemi sem fór fram í 

deildinni 2004–2005. Tvö stór rannsóknaverkefni eru unnin undir stjórn og leiðsögn Þórodds 

Bjarnasonar prófessors. Annað þeirra er rannsókn á heilsu og lífskjörum skólanema. Það er 

samstarfsverkefni Lýðheilsustöðvar og Háskólans á Akureyri og er hluti af alþjóðlegri rannsókn á 

vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Hitt er rannsókn á áfengisneyslu íslenskra unglinga og 

er samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri, Ríkislögreglustjóra og Landsspítala, styrkt af 

RANNÍS. Elín Díanna Gunnarsdóttir lektor tekur þátt í rannsókninni Heilsutengdir hagir aldraðra 

í dreifbýli og þéttbýli sem styrkt er af Háskólanum á Akureyri, Háskólasjóði KEA og RANNÍS. 

Giorgio Baruchello lektor er þátttakandi í alfræðiverkefni á vegum UNESCO. Elizabeth Fern lektor 

og aðrir kennarar deildarinnar tóku þátt í Evrópuverkefninu PRAISE, þar sem unnið er að hönnun 

sérstaks gagnagrunns til notkunar í kennslu í félagsráðgjöf og við ráðgjafarþjónustu. Á vor-

misseri 2004 lauk Rachael Johnstone lektor doktorsprófi í lögfræði frá Toronto háskóla í Kanada. 

Doktorsverkefni hennar heitir Human Rights Working for Women. Kamilla Jóhannsdóttir lektor 

lauk doktorsprófi sínu frá Carleton háskóla í Kanada. Doktorsverkefni hennar heitir Situation 

Awareness and Working Memory: An Integration of an Applied Concept with a Fundamental 

Cognitive Process. Kamilla birti einnig grein í Journal of Experimental Psychology, Applied. 

Haustið 2004 veitti félagsvísinda- og lagadeild aðra heiðursdoktorsnafnbót í sögu Háskólans á 

Akureyri. Á deildarfundi í janúar 2004 var samþykkt að veita Shirin Ebadi, friðarverðlaunahafa 

Nóbels, heiðursdoktorsnafnbót og viðurkenna þannig með formlegum og táknrænum hætti starf 

hennar í þágu mannréttinda og réttinda kvenna. Sjá nánar bls. 7

Í félagsvísinda- og lagadeild er lögð sérstök áhersla á mannréttindamál, bæði í kennslu og 

rannsóknum og á árinu var sett á stofn Mannréttinda- og þróunarmálasetur við deildina. 

Markmið með stofnun setursins er að vera vettvangur mannréttinda- og þróunarmála sem 

tengjast sérstaklega námi og rannsóknum nemenda háskólans og rannsóknum kennara og 

fræðimanna hans.  

Félagsvísindi

Nám í félagsvísindum er þriggja ára BA-nám og hefst á krefjandi eins árs grunnnámi þar sem kennsla snýst að mestu leyti 
um aðferðafræði, vinnubrögð og önnur undirstöðuatriði. Á öðru ári velja nemendur sína sérgrein en boðið er upp á sálfræði, 
fjölmiðlafræði og samfélags- og hagþróunarfræði.
Sálfræði er  fjölbreytt fræðigrein sem leitar skilnings á uppruna, gangi og hagnýtu mikilvægi hegðunar manna og dýra. 
Námið veitir grunnþekkingu á sálfræðinni sem fræðigrein. Í því er sérstaklega lagður grunnur að almennri þekkingu á 
mismunandi sviðum sálfræðinnar og þá sérstaklega á þeim kenningum og rannsóknaraðferðum sem beitt er innan hennar. 
Í náminu fá nemendur tækifæri til að kynna sér hin margvíslegu svið sálfræðinnar. Það gerir þeim kleift  að afmarka sér 
áhugasvið sem þeir geta síðan lagt frekari áherslu á í framhaldsnámi. 
Nám í fjölmiðlafræði til BA-prófs er nýjung hér á landi. Í þessu námi fá nemendur innsýn í heim fjölmiðla, kynnast 
starfsaðferðum þeirra, eiginleikum hvers miðils fyrir sig og ákveðna þjálfun í að vinna efni fyrir fjölmiðla. Vandlega er farið 
í þjóðfélagslega stöðu fjölmiðla, ábyrgð þeirra og skyldur og þau álitamál sem fjölmiðlum tengjast. Nemendur eru þjálfaðir 
í gagnrýnni umfjöllun og skoðun á efnistökum og nálgun fjölmiðla í gegnum rýni í raunveruleg dæmi. Námið er hugsað sem 
góður undirbúningur fyrir störf á sviði fjölmiðlunar og störf sem krefjast samskipta við fjölmiðla. Námið er jafnframt góður 
undirbúningur fyrir framhaldsnám eða sem almennur grunnur fyrir fjölbreytileg störf úti í samfélaginu.
Nám í samfélags- og hagþróunarfræði er nýjung hér á landi og er ætlað þeim sem hyggjast vinna við þróunarmál, hvort 
sem er erlendis eða á Íslandi. Um er að ræða fjölfaglegt félagsvísindanám þar sem nemendur fá innsýn í byggðaþróunar- 
og þróunarsamvinnustörf og tilheyrandi rannsóknir, stefnur og aðferðir. Miðað er við að nemendur kunni skil á einkennum 
ólíkra samfélaga og þeim úrlausnar- og álitaefnum sem þau standa frammi fyrir. Vandlega er farið í aðferðir vettvangs-
rannsókna, einkenni náttúrulegs og mannlegs umhverfis, stjórnun byggða- og þróunarmála og starfsemi þróunarstofnana 
og samtaka. Námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir störf við stofnanir og samtök sem vinna við þróunarmál og 
þróunaraðstoð, bæði á Íslandi og á heimsvísu, enda er nemendum gefinn kostur á að vinna við slíkar stofnanir sem hluta 
af náminu. Námið er jafnframt góður undirbúningur fyrir framhaldsnám og sem almennur grunnur fyrir fjölbreytileg störf 
úti í samfélaginu. 

Lögfræði

Nám í lögfræði til BA-prófs við Háskólann á Akureyri er um margt með öðru sniði en tíðkast hefur við íslenska háskóla fram 
til þessa. Um er að ræða fjölbreytt fræðilegt BA-nám þar sem lög og réttur eru skoðuð í sögulegu, félagslegu og heimspeki-
legu samhengi.  Námið nýtist vel sem fræðileg undirstaða fyrir þá sem hyggja á krefjandi nám til embættisprófs í lögfræði.  
Einnig er nám til BA-prófs í lögfræði sjálfstætt hug- og félagsvísindanám og hagnýtt sem slíkt fyrir þá sem hyggjast með 
einhverjum hætti tengja lögfræði við alþjóðastjórnmál og skyldar greinar að prófi loknu. Námskeið eru kennd í þriggja vikna 
lotum en námsmat byggir á símati sem reynir á þátttöku nemenda.
Embættisnám í lögfræði er tveggja ára nám fyrir nemendur sem hafa lokið BA-prófi í lögfræði eða prófi sem deildin metur 
sambærilegt. Áætlað er að námið hefjist kennsluárið 2006–2007.  Embættisnámið er hagnýtt og krefjandi nám í megin-
greinum íslenskrar lögfræði á sviði opinbers réttar og einkamálaréttar.  

Nútímafræði

Nútímafræði er fjölfagleg kennslugrein á sviði hugvísinda. Háskólinn á Akureyri er eini íslenski háskólinn sem býður upp á 
nám af þessu tagi. Í náminu er hugað að rótum nútímans og þeim umbyltingum sem honum hafa fylgt, auk þess sem rýnt er 
í sjálft nútímahugtakið. Fjallað er um nútímann frá mörgum hliðum, svo sem frá sjónarhóli heimspeki, sagnfræði, 
bókmenntafræði, stjórnmálafræði, hagfræði, lýðfræði, félagsfræði og raunvísinda. Nemendur kynnast þannig ýmsum 
tegundum nálgunar og gefst kostur á að átta sig á samhengi strauma og stefna á ólíkum fræðasviðum. Í náminu er lögð 
áhersla á gagnrýna hugsun og vönduð, fræðileg vinnubrögð. BA-nám í nútímafræði er góður undirbúningur fyrir framhalds-
nám í ýmsum greinum hugvísinda og félagsvísinda. Það ýtir undir víðsýni, skilning á eigin umhverfi, gagnrýna hugsun, 
sjálfstraust og getu til að takast á við flókin verkefni. Námið veitir þannig staðgóða almenna menntun sem er eftirsóknarverð 
í margvíslegum störfum og í lífinu sjálfu.
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Við heilbrigðisdeild voru alls 312 nemendur skráðir til náms á haustmisseri 2004. 164 nemendur 

stunduðu nám í hjúkrunarfræði, tveir í sérskipulögðu B.Sc.-námi fyrir hjúkrunarfræðinga, 58 í 

iðjuþjálfun, 45 í sérskipulögðu námi í iðjuþjálfun, 38 í framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum og 

fimm stunduðu nám til meistaragráðu í hjúkrunarfræði í samstarfi við the Royal College of 

Nursing Institute í Manchester. Vorið 2004 brautskráðust 57 kandídatar frá heilbrigðisdeild.

Það er markmið deildarinnar að hverjum árgangi í heimanámi í hjúkrunarfræði fylgi einn hópur 

fjarnema. Á árinu 2004 var miðað við að 10 nemendur að lágmarki hæfu námið. Haustið 2004 hóf 

hópur nemenda fjarnám á Ísafirði. Vorið 2004 voru  brautskráðir 10 nemendur sem höfðu stundað 

fjarnám í Reykjanesbæ og 7 sem höfðu stundað námið á Austurlandi. 

Menntunarstig kennara hækkar stöðugt og nú er svo komið að langflestir þeirra hafa að minnsta 

kosti meistarapróf, og þeim kennurum sem hlotið hafa æðstu menntunargráðu á sínu sviði 

(doktorspróf) fer fjölgandi. Nú er einnig svo komið að flestir kennaranna hafa hlotið hæfisdóm til 

háskólakennslu. Fastráðnir kennarar í iðjuþjálfun eru enn sem komið er flestir búsettir sunnan 

heiða, en nú ber svo við að tök hafa verið á að ráða til stundakennslu iðjuþjálfa sem búsettir eru 

á Akureyri. Eru það að jafnaði fyrri nemendur Háskólans á Akureyri. 

Meistaranám í heilbrigðisvísindum hófst haustið 2003 og óx fiskur um hrygg á árinu 2004. Á 

vormisseri var kennt námskeið í megindlegri aðferðafræði og á haustmisseri námskeið um stöðu, 

stefnu og strauma í heilbrigðisþjónustu og í eigindlegri aðferðafræði. Undirbúin voru auk þess 

námskeið um öldrun og heilbrigði í íslensku samfélagi og krabbamein, alnæmi og líknandi 

meðferð, sem kennd verða á árinu 2005. Enn er verið að skipuleggja einstök námskeið og er mikil 

áhersla lögð á að fá til liðs við deildina færasta fólk á þeim sviðum sem námið tekur til.  

Námskeiðin virðast höfða til nemenda og námsleið sú sem heilbrigðisdeild býður upp á mun leiða 

til prófgráðunnar M.Sc. í heilbrigðisvísindum. 

Ekki eru uppi áætlanir um nýjar námsleiðir til B.Sc.-prófs að sinni en deildin fylgist grannt með 

hræringum í háskólanámi í landinu og breytingum í þjóðfélaginu sem gætu gefið tilefni til þess að 

fjölga enn námsleiðum innan deildarinnar. 

Í rannsóknum heilbrigðisdeildar eru atriði er varða heilsu, virkni og vellíðan einstaklinga og hópa 

höfð að leiðarljósi. Ýmsar rannsóknir eru stundaðar út frá þeim rannsóknaáherslum. Má þar 

nefna rannsóknir er tengjast þátttöku og vellíðan fatlaðra í leik og starfi, lífsgæði aldraðra í 

dreifbýli og þéttbýli, rannsóknir tengdar ýmsum hliðum er varða meðferð á sykursýki, rannsóknir 

tengdar heilastarfi og fötlun, rannsóknir tengdar upplifun sjúkra af sjúkdómum og sjúkdóms-

meðferð, rannsóknir tengdar úrvinnslu heilsufarsupplýsinga, rannsóknir um tengsl munnsjúk-

dóma við almenna sjúkdóma og líffræðilegar rannsóknir á vexti beinvefs.

Mörg rannsóknaverkefni eru í farvatninu í tengslum við meistaranámið. Rannsóknaáherslur 

þeirra verkefna munu tengjast leiðarljósi meistaranámsins með heilsu, virkni og vellíðan í 

brennidepli. Margir kennaranna við deildina hafa formleg rannsóknasambönd við aðila innan 

annarra rannsóknastofnana, íslenskra og erlendra. Þeir eru ötulir við að kynna niðurstöður 

rannsókna sinna í ræðu og riti, hérlendis og erlendis.

Hjúkrunarfræðibraut

Nám í hjúkrunarfræði tekur fjögur ár og lýkur með B.Sc.-gráðu. Námið er 120 einingar, u.þ.b. 30 

einingar á ári, sem skiptist í haust- og vormisseri. Beita hefur þurft fjöldatakmörkunum í 

hjúkrunarfræði undanfarin ár og miðast við 36 nemendur árlega. Ástæður fjöldatakmarkana í 

B.Sc.-námi eru skortur á námsplássum til klínísks náms. 

Iðjuþjálfunarbraut

Iðjuþjálfunarbrautin er eina námsbraut sinnar tegundar á Íslandi. Nám í iðjuþjálfun tekur 4 ár og 

lýkur með B.Sc.-gráðu. Námið er 120 einingar, u.þ.b. 30 einingar á ári, sem skiptist í haust- og 

vormisseri. Í iðjuþjálfun er unnt að taka við 18 nemendum árlega en ekki hefur þurft að grípa til 

fjöldatakamarkana þar upp á síðkastið. 

Framhaldsnám

Meistaranám í heilbrigðisvísindum er 60 einingar og byggist á sex námskeiðum sem eru að 

jafnaði 5 einingar hvert, samtals 30 einingar og meistararitgerð sem er 30 einingar. Þrjú 

námskeið, alls 15 einingar,  eru skyldunámskeið en hin þrjú eru valnámskeið. Mikill áhugi hefur 

verið á meistaranáminu og góður rómur gerður að þeim námskeiðum sem þegar hafa verið 

haldin. 

Enn er í gangi samvinna við the Royal College of Nursing Institute í Manchester háskóla um 

meistaragráðunám í hjúkrunarfræði. Það nám er ekki lengur hluti af námsframboði deildarinnar 

fyrir nýja nemendur og nú hillir undir að síðustu nemendurnir þar ljúki meistaraprófi.

Samningur um framhaldsnám fyrir hjúkrunarfræðinga í ljósmóðurfræði milli Háskóla Íslands, 

Háskólans á Akureyri og Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri var endurnýjaður 2003 og árið 2004 

stunduðu 3 hjúkrunarfræðingar það nám á Akureyri. 
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Við kennaradeild voru alls 556 nemendur skráðir til náms á haustmisseri 2004. Boðið var upp á 

nám á þremur brautum, grunnskólabraut, leikskólabraut, og framhaldsbraut. Á grunnskólabraut 

voru 211 nemendur, 208 á leikskólabraut, 137 á framhaldsbraut, þar af 71 í kennslufræðum til 

kennsluréttinda, 28 í diplómanámi og 38 í framhaldsnámi til meistaragráðu. Vorið 2004 

brautskráðust 129 kandídatar frá kennaradeild.

Fastir kennarar við kennaradeild eru liðlega 20, um 50 stundakennarar og um 140 leik- og 

grunnskólakennarar víðs vegar um land sem tóku að sér að veita nemendum leiðsögn í vettvangs-

námi og æfingakennslu. 

Gróska er í rannsóknarstarfsemi og sinna kennarar rannsóknum á mörgum sviðum menntunar-

fræða, skólastarfs og menntastjórnunar, margir í samstarfi við innlenda og/eða erlenda aðila og 

nokkrir kennarar eru þátttakendur í fjölþjóðlegum menntanetum. Erlendir skiptikennarar sóttu 

deildina heim, nokkrir nemendur kennaradeildar voru skiptinemar við erlenda háskóla og 

erlendir skiptinemar stunduðu nám við kennaradeild.

Þriggja brauta skipulag deildarinnar sem tekið var upp árið 2001 hefur reynst vel. Brautir starfa 

undir stjórn brautarstjóra. Brautarfundir eru grunneiningar deildarinnar og bera ábyrgð á námi 

og skipulagi þess. Deildarráð, í umboði deildarfundar, hefur umsjón með rekstri deildarinnar og 

fjárhagsstöðu og fjallar um málefni nemenda sem því berast.

Skólaþróunarsvið

Við kennaradeild er starfrækt skólaþróunarsvið sem hefur eflst jafnt og þétt. Sviðið er farvegur 

þekkingar út í hið daglega skólastarf, en meginviðfangsefni þess lúta að ráðgjöf við kennara og 

skólastjóra í leik- og grunnskólum við hvers konar þróunar- og umbótastörf í skólum. Sviðið 

hefur forgöngu um að kynna kennurum nýjungar á sviði skóla- og kennslumála, stendur fyrir 

rannsóknum á skólastarfi og annast fræðslu til starfandi kennara. 

Skólaþróunarsvið hefur með höndum sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla á Akureyri og 

víðar á Norðurlandi. Auk þessa hefur á vegum skólaþróunarsviðs verið unnið að skólatengdum 

verkefnum víða um land, allt frá stuttum fræðslufundum til verkefna sem staðið hafa yfir heilt 

skólaár. Í aprílmánuði ár hvert stendur skólaþróunarsvið fyrir ráðstefnu um eitthvert tiltekið 

viðfangsefni og fær fyrirlesara víða að sem gert hafa sig gildandi á fræðasviðinu. 

Starfsemi skólaþróunarsviðs hefur orðið æ mikilvægari þáttur í starfsemi kennaradeildarinnar. 

Innan sviðsins hefur orðið mikil uppbygging margvíslegrar þekkingar, t.d. um samskipti heimilis 

og skóla og lestur og lestrarkennslu.  Meðal verkefna á árinu 2004 má nefna þróunarverkefnin 

Samstarf heimilis og skóla, Læsi til framtíðar, Orðasafn heilans, Barnið í brennidepli og Náms-

mat í grunnskóla. Þá vann skólaþróunarsvið að gerð skólastefnu Akureyrarbæjar, mati á Stóru 

upplestrarkeppninni og lesskimunarprófinu Læsi auk annarra úttekta. Ennfremur stóð það fyrir 

ráðstefnunni Árangursrík samskipti. 

Auk forstöðumanns eru fjórir fastir starfsmenn á skólaþróunarsviði en fjölmargir aðrir starfs-

menn vinna við einstök verkefni á vegum þess og eru kennarar kennaradeildar meðal þeirra.

Trausti Þorsteinsson er forstöðumaður skólaþróunarsviðs.

 

 

Grunnskólabraut

Í námi á grunnskólabraut er fjallað um kennslugreinar grunnskólans og kennslufræði þeirra 

ásamt uppeldisgreinum sem kennurum eru nauðsynlegar. Sérstök rækt er lögð við verklega 

þjálfun kennaraefna með löngu samfelldu vettvangsnámi og eflingu gagnrýninnar hugsunar. Á 

fyrsta ári sækja allir nemendur sömu námskeið en eftir það eru í boði fjögur kjörsvið: yngri barna 

svið, hugvísinda- og tungumálasvið, raunvísindasvið og myndmenntasvið. Kennslu á 

myndmenntasviði sækja nemendur að mestu í viðkomandi sérskóla, Myndlistaskólann á 

Akureyri. 

Kennsla á grunnskólabraut fer bæði fram í staðarnámi og fjarnámi. Námskeiðslýsingar eru þær 

sömu og fjöldi námseininga sá sami. Námstíma í fjarnámi er deilt á fjögur ár í stað þriggja í 

reglubundnu staðarnámi. Í fjarnámi er aðeins ein námsleið, þ.e. ekki er val um kjörsvið. 

Leikskólabraut

Á leikskólabraut eru kennd leikskólafræði, listir, uppeldisgreinar og umhverfis- og náttúrufræði. 

Áhersla er lögð á vettvangsþjálfun í leikskólum. Í náminu er lögð áhersla á starfshætti 

leikskólans og gildi leiks sem náms- og þroskaleiðar barna, umhverfi og náttúru og sömuleiðis er 

lögð rækt við listir og tengsl þeirra í milli og við aðra þætti í leikskólastarfi. Einnig er lögð áhersla 

á að nemandi geti séð tengsl á milli ólíkra þátta í leikskólastarfi og tengt þá fræðilegri þekkingu.

Nokkur námskeið á fyrsta og öðru ári eru samkennd með grunnskólabraut. 

Kennsla á leikskólabraut fer einnig fram í fjarnámi. Námskeiðslýsingar eru allar þær sömu og í 

reglubundnu námi og fjöldi námseininga sá sami. Námstíma er deilt á fjögur ár í stað þriggja og 

hverju ári skipt niður á þrjú kennslumisseri í stað tveggja. 

Framhaldsbraut

Á framhaldsbraut eru tvær námsleiðir.

          hófst við kennaradeild haustið 2000. Námið er ætlað kennurum, 

þroskaþjálfum og öðrum sem vilja leggja stund á rannsóknir eða önnur störf sem krefjast 

framhaldsmenntunar og einnig þeim sem vilja auka þekkingu sína í núverandi starfi. Í boði eru 

þrjú sérsvið: rekstur skólastofnana, sérkennslufræði og stjórnun, auk einstaklingssniðins náms. 

Unnt er að stunda 15 eininga nám, 30 eininga diplómunám, Dipl. Ed. og 60 eininga meistaranám, 

M. Ed. Leiðarstef námsins eru gagnrýnin hugsun og ígrundað starf.

 

Nám í kennslufræði til kennsluréttinda er ætlað þeim sem lokið hafa háskólanámi, listnámi eða 

hafa meistararéttindi í iðngreinum, o.fl. Námið hófst haustið 1994 og er næstelsta námsleið innan 

kennaradeildar. Námið er ýmist 15 einingar sem teknar eru á einu skólaári eða 30 einingar sem 

dreifast á tvö ár. Inntaka nemenda og kröfur um einingafjölda til kennsluréttinda fara eftir lögum 

nr. 86/1998 um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhalds-

skólakennara og skólastjóra. Að námi loknu sækja nemendur um kennsluréttindi sín sem 

framhaldsskólakennarar og/eða grunnskólakennarar til menntamálaráðuneytis. Markmið 

námsins er að mennta þá sem lokið hafa námi í faggrein sinni í uppeldis- og kennslufræðum. 

Diplómu- og meistaranám
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Við upplýsingatæknideild var 41 nemandi skráður til náms á haustmisseri 2004. Boðið var upp á 

þriggja ára 90 eininga B.Sc.-nám í tölvunarfræði. Vorið 2004 brautskráðust 17 kandídatar frá 

upplýsingatæknideild en það var í fyrsta sinn sem brautskráð var frá deildinni.

Upplýsingatæknideild hóf starfsemi sína haustið 2001 í samstarfi við Íslenska erfðagreiningu og í 

samvinnu við óformleg samtök tölvu- og upplýsingatæknifyrirtækja á Akureyri. Kennsla fer öll 

fram á ensku, en það gerir deildinni kleift að bjóða erlendum nemendum að nema við deildina og 

einnig eykur það hæfni íslenskra nemenda og undirbýr þá betur undir störf eða framhaldsnám 

erlendis. Samtals voru 13 erlendir nemendur við nám skólaárið 2004–2005.

Auk deildarforseta voru einn prófessor, einn dósent og fimm lektorar starfandi við deildina. Allir 

kennarar eru virkir í rannsóknum á sínum sérsviðum, bæði á innlendum og erlendum vettvangi. 

Mikill fjöldi birtinga í vísindaritum er til marks um rannsóknavirkni í deildinni.

Rannsóknaviðfangsefni deildarinnar eru meðal annars eftirfarandi: gagnagrunnar, samskipta-

kerfi, mynstursauðkenning (pattern recognition), tölvugreind, gagnagrunnur á heilbrigðissviði, 

samskipti manns og tölvu, hugbúnaðarmiðlar og dreifð hlutbundin viðmót (software agents and 

distributed objects), vísindaleg tölvufræði og samhliða tölvunarvísindi (scientific computing and 

concurrent computational science). Rík áhersla hefur verið lögð á síðastnefnda sviðið og hefur dr. 

James Nystrom lektor, sem áður var við Texas A&M University, verið að byggja það upp við 

Háskólann á Akureyri í samvinnu við Háskólann í Amsterdam. Syed Murtaza lektor er skráður í 

doktorsnám við Háskólann í Amsterdam og mun starfa, undir leiðsögn dr. Nystrom, að gerð 

stórvirkra reiknilíkana (large scale computational modelling). Stór og hraðvirkur miðlari hefur 

verið keyptur til deildarinnar og mun hann þjóna mikilvægu hlutverki við þessar rannsóknir.

Upplýsingatæknideild stóð fyrir málstofuröð á árinu þar sem boðið var upp á fræðandi fyrirlestra 

sem höfðuðu til allra, hvort sem þeir höfðu sérfræðiþekkingu á umræðuefninu eða ekki. Málstofu-

röðin var styrkt af Iceland Express sem gerði deildinni kleift að fá fræðimenn á heimsmælikvarða til 

liðs við sig hverju sinni, en fræðimennirnir tengdu umfjöllunarefni sitt við nýlegar rannsóknir og 

þróun á sviði tölvunarfræða og upplýsingatækni.

Tölvunarfræði

Upplýsingatæknideild býður upp á þriggja ára háskólanám til 90 eininga B.Sc.-gráðu í tölvunar-

fræðum. Öll kennsla og námsmat, s.s. fyrirlestrar, æfingatímar, bækur, stoðefni, námsverkefni 

og próf, er á ensku. Lögð er áhersla á forritun, kerfishönnun, gagnagrunna, stýrikerfi og raunhæf 

verkefni. Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu og færni á eðli og notkun tölvunar-

fræða og einnig að veita þeim þekkingu og færni til að taka þátt í að móta þekkingarumhverfi 

framtíðarinnar. 

Nemendur í upplýsingatæknideild hafa sérstakt tölvuver þar sem eru 24 vel búnar tölvur og sæti 

fyrir 30 nemendur. Stór hluti af kennslunni fer fram í tölvuverinu og einnig hafa nemendur aðgang 

að því til verkefnavinnu utan kennslustunda.

Mikil eftirspurn er eftir tölvunarfræðingum bæði innanlands sem utan. Möguleg framtíðarstörf 

eru t.a.m. stjórnunarstörf í upplýsingatæknifyrirtækjum, forritun, ráðgjöf og hönnun tölvukerfa. 

Námið er einnig góður undirbúningur fyrir framhaldsnám, hvort sem er hérlendis eða erlendis.

 

 

Við viðskiptadeild voru alls 299 nemendur skráðir til náms á haustmisseri 2004. Boðið var upp á 
þriggja ára 90 eininga B.Sc.-nám í viðskiptafræði. Fjórar námsleiðir voru í boði, ferðaþjónusta, 
fjármál, markaðsfræði og stjórnun. Vorið 2004 brautskráðust 48 kandídatar frá viðskiptadeild. 
Starfsemi deildarinnar byggir á þeirri forsendu að eiga frumkvæði í íslensku menntakerfi á sínum 
sérsviðum og bregðast við þörfum markaðarins á hverjum tíma. Slíkt er m.a. gert með virkum 
tengslum við fyrirtæki, með vinnslu verkefna og í tengslum við rannsóknastofnanir. 
Nafni deildarinnar var breytt úr rekstrar- og viðskiptadeild í viðskiptadeild frá og með skólaárinu 
2004–2005.
Fjarnám við deildina hefur vaxið hröðum skrefum og er nú svo komið að fjarnemar eru töluvert 
fleiri en staðarnemar. Skólaárið 2004–2005 voru fjarnemar 211 en staðarnemar 88.
Rannsóknavirkni kennara deildarinnar hefur aukist töluvert á liðnum  misserum. 
Á árinu hlaut deildin styrk að upphæð u.þ.b. 30,0 m.kr. frá Leonardo da Vinci starfsmenntaáætlun 
Evrópusambandsins til að veita forystu tveggja ára samstarfsverkefni sex evrópskra háskóla og 
stofnana. Málstofur á vegum deildarinnar voru haldnar annan hvern föstudag. 
 
Ferðaþjónustubraut

Á ferðaþjónustubraut eru námskeið um skipulag ferðamannastaða, áhrif ferðaþjónustu á sam-
félagið og umhverfið, lög og reglur í ferðaþjónustu og neytendahegðun í ferðaþjónustu. Áhersla 
er á ferðaþjónustu sem atvinnugrein og Ísland sem ferðamannaland í stórum heimi. Nemendur 
sem ljúka námi af ferðaþjónustubraut eru menntaðir til að sinna stjórnunarstörfum innan 
ferðaþjónustunnar. 
Mjög góð samvinna er á milli ferðaþjónustubrautar og Ferðamálaseturs Íslands sem staðsett er 
við Háskólann á Akureyri. Ferðamálasetrið er miðstöð rannsókna, fræðslu og samstarfs í 
greinum sem tengjast ferðamálum. Einnig er samstarf við Ferðamálaráð Íslands, Háskóla 
Íslands og Hólaskóla um kennslu og rannsóknir.
Ferðaþjónustusvið leggur mikla áherslu á markaðsfræði, s.s. gerð markaðsáætlana, þjónustu-
markaðsfræði og kynningarstarf. 

Fjármálabraut

Á fjármálabraut er lögð áhersla á að mennta fólk til að gegna ábyrgðarstöðum í 
fjármálafyrirtækjum. Kennd er fjármálastjórnun, hagnýt stærðfræði, hagrannsóknir, þjóðhagfræði 
og verðbréfalögfræði.
 
Markaðsfræðibraut

Á markaðsbraut er farið yfir aðferðir til markaðsgreiningar, gerð markaðs- og kynningaráætlana 
og þjónustumarkaðsfræði. Að auki eru m.a. kennd námskeið í vöruþróun, áætlanagerð, rekstrar-
hagfræði, rekstrarbókhaldi og framleiðslu. 
Nemendur sem ljúka námi af markaðsbraut hafa m.a. góða þekkingu til að stjórna stefnumótun 
og markaðsstarfi fyrirtækja, innanlands sem erlendis.

Stjórnunarbraut

Á stjórnunarbraut er lögð áhersla á að mennta fólk til að gegna almennum stjórnunarstöðum í 
millistórum og stórum fyrirtækjum. Fjallað er m.a. um skipulagsheildir, starfsmannastjórnun, 
gæðastjórnun og þekkingarstjórnun ásamt hefðbundnum grunngreinum rekstrarfræðinnar. Auk 
þess er kennd almenn fjármálastjórnun, áætlanagerð og rekstrarbókhald.
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Samskiptamiðstöð tók til starfa í ágúst eftir skipulagsbreytingar sem tengdust tölvu- og 

tæknimálum og notendaþjónustu vegna þeirra. Starfsmenn samskiptamiðstöðvar hafa umsjón 

með tölvukerfi háskólans, upplýsinga- og kennslukerfum, gagnagrunnum og tölvuverum, auk 

þess sem þeir veita notenda- og tækniþjónustu við fjarnám. Þeir bera einnig ábyrgð á þróun 

þessara viðfangsefna í samstarfi við deildir háskólans og aðra starfsmenn í stoðþjónustu.

Þjónustuborð samskiptamiðstöðvar er gagnasmiðja og er það fyrsti viðkomustaður þeirra sem 

þurfa á tæknilegri aðstoð að halda. Þar er einnig tölvuver sem búið er sérhæfðum tölvu-, tækja- 

og hugbúnaði og aðgengi að starfsmönnum sem veita leiðsögn svo nemendur og starfsmenn 

megi hagnýta upplýsingatækni við nám, kennslu og rannsóknir. Mögulegt er að fá tækjabúnað á 

borð við skjávarpa, fartölvur, sýningartjöld og upptökutæki að láni tímabundið og starfsmenn 

gagnasmiðju leiðbeina með notkun slíkra tækja. Tekið er við beiðnum frá tölvunotendum og þær 

ýmist leystar jafnóðum eða sendar áfram til annarra starfsmanna samskiptamiðstöðvar. 

Starfsmenn samskiptamiðstöðvar eru átta.

Markaðs- og kynningarmál

Markaðs- og kynningarmál voru með hefðbundnu sniði og fóru að mestu fram á vormisseri. 

Heimsóttir voru flestir framhaldsskólar landsins og deildir háskólans kynntar þannig fyrir 

stúdentsefnum á hverjum stað. Haldnar voru sameiginlegar kynningar með öðrum háskólum 

landsins í Reykjavík,  á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. Til viðbótar voru birtar auglýsingar í 

dagblöðum og skólablöðum framhaldsskólanna, sendur var markpóstur til stúdentsefna og 

kynningarfulltrúi tók á móti fjölmörgum hópum fyrir hönd skólans. 

 

Opið hús var haldið á Sólborg þar sem gestum gafst kostur á að kynna sér fjölbreytta og öfluga 

starfsemi háskólans. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra var sérstakur gestur 

Opins húss að þessu sinni. Kennsludeildir og ýmsar starfseiningar háskólans og samstarfs-

stofnanir hans kynntu viðfangsefni sín með margvíslegum hætti, m.a. var hægt að taka þátt í að 

setja saman tölvur, fylgjast með málþingi um hvalveiðar, skoða verknámsstofur heilbrigðis-

deildar og leikskólabraut kennaradeildar bauð upp á vísindasmiðju fyrir börn. Þá voru haldnir 

fjölmargir fyrirlestrar á vegum deilda skólans. 

 

Upplýsingasvið rak bókasafn og gagnasmiðju og annaðist útgáfumál háskólans fram til 1. ágúst 
2004 en þá var samskiptamiðstöð komið á fót og gagnasmiðjan flutt þangað. Fast starfsfólk á 
upplýsingasviði var fram að því níu talsins í tæplega átta stöðugildum. Auk þess störfuðu nemendur 
bæði á bókasafni og gagnasmiðju yfir vetrartímann, samtals í einu stöðugildi.

Bókasafnið hefur boðið aðgang að vönduðu úrvali gagnasafna og stafrænna tímarita á fræða-
sviðum háskólans og reynt hefur verið að byggja bóka- og tímaritakost safnsins upp jafnt og þétt 
svo að hann endurspegli fræðasvið háskólans. Mikil áhersla hefur verið lögð á kennslu og þjálfun 
nemenda í upplýsingalæsi en það er sú færni sem gerir mönnum kleift að leita upplýsinga, leggja 
mat á gæði þeirra og hagnýta þær í námi, kennslu og rannsóknum. 

Á bókasafninu er lögð áhersla á þjónustu við fjarnema og lagt til grundvallar að þeir skuli njóta 
sömu þjónustu og nemendur í staðarnámi. Því hefur bókasafnið m.a. komið upp gagnasafninu 
Hlöðunni sem geymir skannað lesefni vegna valinna, fjarkenndra námskeiða við háskólann að því 
tilskildu að greitt hafi verið til höfunda fyrir birtinguna skv. samningi við Fjölís, hagsmunasamtök 
höfunda. Hlaðan geymir einnig próf sem tekin hafa verið við háskólann á undangengnum þremur 
árum. Hlaðan er fyrsta gagnasafn sinnar tegundar á landinu og hefur verið afar vel tekið meðal 
nemenda. 

Unnið var að því að koma útgáfumálum háskólans í fastar skorður og í því skyni settur á stofn 
útgáfusjóður sem hefur það hlutverk að veita útgáfustyrki og útgáfulán að öllu leyti eða að hluta 
til vegna rita sem gefin eru út á vegum forlags háskólans. Sem fyrr hefur verið haft samstarf um 
útgáfumálin við Háskólaútgáfuna í Reykjavík og annast hún dreifingu á flestum ritum Háskólans 
á Akureyri. 

Framan af árinu eða allt þar til gagnasmiðjan varð hluti hinnar nýju samskiptamiðstöðvar var 
starfsemi hennar með sambærilegum hætti og fyrri ár. Meginhlutverk hennar var að veita starfs-
fólki háskólans og nemendum aðgang að sérhæfðum tækjakosti, hugbúnaði og leiðsögn sem 
gerir þeim kleift að hagnýta upplýsingatækni við nám, kennslu og rannsóknir. Hún annaðist 
innkaup, vörslu og útlán á sérhæfðum hugbúnaði og tækjum í eigu háskólans auk þess sem 
starfsfólk hennar sá um kennslu og þjálfun í notkun þeirra. Starfsfólk gagnasmiðju annaðist 
einnig tæknimál vegna fjarkennslu og hafði tæknilega umsjón með vefjum háskólans. 

Fastir starfsmenn upplýsingasviðs eru sex í 5,25 stöðugildum.
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Auðlindadeild          Félgsvísinda- og lagadeild          Heilbrigðisdeild          Kennaradeild      

Viðskiptadeild          Sjávarútvegsdeild          Upplýsingatæknideild          Samtals

Kennslusvið er hluti af stoðþjónustu háskólans.

Meginmarkmið kennslusviðs er að tryggja gott skipulag á daglegu starfi háskólans ásamt því að 

veita nemendum og starfsfólki almennar upplýsingar og þjónustu.

Fulltrúar á kennslusviði annast m.a. almenna afgreiðslu og upplýsingagjöf, símsvörun, útgáfu 

vottorða, innkaup og afgreiðslu á skrifstofuvörum fyrir starfsfólk háskólans og prentun 

snjallkorta.  

Kennslusvið annast jafnframt innritun nýnema og skráningu nemenda í og úr námskeiðum og 

prófum.

Deildarskrifstofur háskólans heyra undir kennslusvið. Þeirra hlutverk er að annast skipulag á 

daglegu starfi í kennsludeildum háskólans í samstarfi við deildarforseta. Í þessu felst m.a. 

frágangur á nám- og kennsluskrá og kennsluskiptingu, stundaskrárgerð, skráning upplýsinga 

um námsframvindu nemenda og prentun prófskírteina.  

Skipulag og umsjón prófahalds fer fram á kennslusviði undir stjórn prófstjóra. Prófstjóri gefur út 

próftöflur og hefur yfirumsjón með prófahaldi, einkunnaskilum og skráningu einkunna.

Á árinu 2004 fór fram endurskoðun á starfslýsingum starfsfólks sviðsins. Unnið var að skráningu 

verkferla fyrir öll meginverkefni kennslusviðs og jafnframt lögð drög að verkefnahandbók 

sviðsins.  Á starfsdegi sviðsins gerði starfsfólk SVÓT greiningu á starfseminni og skilgreindi í 

kjölfarið markmið, megingildi og framtíðarsýn kennslusviðs.

Námsráðgjafi

Námsráðgjafi heyrir undir kennslusvið. Markmið starfsins er í megindráttum þríþætt: 

      Að leiðbeina núverandi og væntanlegum nemendum háskólans um val á námi. 

      Að veita einstaklingum og hópum leiðsögn á meðan á námi stendur, ekki síst um                 

      námstækni og bætt vinnubrögð í námi. 

      Að veita nemendum persónulega ráðgjöf, m.a. varðandi námsframvindu og einkalíf. 

Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við úrlausn persónulegra mála sem upp geta komið á náms-

tímanum. Um er að ræða mál sem ýmist hafa áhrif á námsframvindu og einkalíf nemenda eða 

réttinda- og hagsmunamál innan háskólans eða utan. Námsráðgjafi sinnir þörfum fatlaðra 

nemenda sérstaklega og býður upp á sérstaka þjónustu fyrir erlenda nemendur. 

Á vegum námsráðgjafa voru haldin tvö námskeið á haustmisseri 2004. Annars vegar var um að 

ræða átta tíma námskeið um námstækni og vinnubrögð í námi sem 30 nemendur sátu. Kennari 

var Solveig Hrafnsdóttir námsráðgjafi. Hins vegar var boðið upp á sex tíma námskeið um 

prófkvíða en á það komu 13 nemendur. Kennari á prófkvíðanámskeiðinu var Elín Díanna Gunnars-

dóttir sálfræðingur og lektor við heilbrigðisdeild HA. Námskeiðahald þetta er liður í að auka 

þjónustu við nemendur HA og auka færni þeirra til náms.

 

Fastir starfsmenn kennslusviðs eru 12.

Lögheimili nemenda á haustmisseri 2004

Nemendafjöldi eftir deildum
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Lögheimili Karlar Konur Samtals Hlutfall

Norðvestur 41 155 196 12,93%
Norðaustur 215 585 800 52,77%
Suður 44 160 204 13,46%
Suðvestur 29 128 157 10,36%
Reykjavík 32 119 151 9,96%
Erlendis 03 05 08 0,53%
Samtals 364 1152 1516 100,00%
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Hlutverk rannsókna- og alþjóðasviðs er í meginatriðum þríþætt:

      Skapa umhverfi sem styður og hvetur starfsmenn til rannsókna. Í þessu felst umsýsla           

      rannsókna og ráðgjöf varðandi styrkumsóknir og aðferðafræði.

      Að skapa umgjörð fyrir starfsfólk og nemendur háskólans til að taka þátt í alþjóðlegu              

      samstarfi. Í þessu felast m.a. nemenda- og kennaraskipti.

      Að veita ráðgjöf varðandi ráðstefnuhald og hafa umsjón með ráðstefnuhaldi. 

Ráðstefnur

Meðal helstu verkefna rannsókna- og alþjóðasviðs í ráðstefnuskipulagningu var ráðstefnan „The 

Resilient North – Human Response to Global Change,“ þing Northern Research Forum í Yellow-

knife, Kanada, 15.–18. september. Rannsókna- og alþjóðasvið, í samvinnu við Stofnun Vilhjáms 

Stefánssonar, sér um skrifstofuhald fyrir Northern Research Forum. Auk þessa þings í Kanada, 

hélt NRF vinnusmiðju 1.–3. apríl í norður Svíþjóð um stjórnunarkerfi norðurslóða.

Erlendar heimsóknir

Nokkrar heimsóknir erlendra aðila voru fyrirferðarmiklar í starfsemi sviðsins. Helst ber þar að 

nefna komu sænsku konungshjónanna og krónprinsessunnar 9. september. Þorsteinn Gunnars-

son rektor kynnti fyrir þeim fjölbreytta starfsemi háskólans, kennslu, rannsóknir og fjarnám. Þau 

voru viðstödd árlegan minningarfyrirlestur Vilhjálms Stefánssonar sem að þessu sinni var 

tvískiptur. Í fyrri hlutanum fjallaði utanríkisráðherra Svía, frú Laila Freivalds, um „Swedish Arctic 

Policy“ og í síðari hlutanum flutti Sverker Sörlin erindið „The Human Arctic: Vilhjálmur Stefáns-

son, Ahlmann, and the Quest for an Arctic within History.“ Prófessor Ahlman var þekktur sænskur 

landfræðingur og jöklafræðingur sem m.a. stundaði rannsóknir á Vatnajökli með Jóni Eyþórssyni 

og Sigurði Þórarinssyni.

Rektor háskólans í Guelph, dr. Alastair Summerlee, heimsótti háskólann í apríl og rektor 

háskólans í Oulu, dr. Lauri Laiunen, kom hingað í ágúst. 

Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Hólaskóli - háskólinn á Hólum og Landbúnaðarháskólinn 

á Hvanneyri hafa átt náið samstarf við háskólann í Guelph um árabil og formlegur samningur um 

rannsóknasamstarf, stúdenta- og starfsmannaskipti var fyrst undirritaður 1995. Samstarfið nær 

til fjölmargra fræðasviða skólanna, mörg rannsóknaverkefni hafa verið unnin og á undanförnum 

9 árum hafa hátt í 200 manns frá báðum löndum nýtt sér möguleika þess með einum eða öðrum 

hætti. Samstarfið er nú að aukast enn frekar, m.a. með þróun sameiginlegra námsleiða fyrir 

nemendur samstarfsskólanna, bæði  í grunn- og framhaldsnámi í formi námsdvala sem og í 

fjarnámi. Kanada og Ísland eiga það sameiginlegt að vera strjálbýl lönd þar sem mikilvægt er að 

tryggja greiðan aðgang allra landsmanna að háskólanámi.

Dr. Lajunen hélt framsöguerindi um hlutverk háskóla í uppbyggingu og rekstri vísindagarða á 

málþingi um vísindagarða sem haldið var af Háskólanum á Akureyri, Atvinnuþróunarfélagi 

Eyjafjarðar og Skrifstofu atvinnulífsins á Norðurlandi. 

Bologna ferlið

Háskólinn á Akureyri hefur unnið markvisst að því að uppfylla skilyrði sem sett eru fram í Bologna áætluninni. Bologna 

ferlið hefur það að markmiði að Evrópa verði hágæða háskólasamfélag þar sem landamæri standa ekki í vegi fyrir hreyfan-

leika nemenda og kennara eða að verða samevrópskt menntunarsvæði. Tíu höfuðmarkmið hafa verið sett fram í Bologna 

yfirlýsingunni og á fundum sem haldnir voru í Prag og Berlín. Þessum markmiðum er áætlað að ná fyrir árið 2010. 

Til að uppfylla markmið Bologna yfirlýsingarinnar hefur Háskólinn á Akureyri gert skráningarkerfi sitt þannig úr garði að 

hægt verði að gefa út viðauka við prófskírteini (Diploma Supplement), tekið upp sk. European Credit Transfer System 

(ECTS) sem er samevrópskt einingakerfi og hvatt markvisst til nemenda- og kennaraskipta. Háskólinn hefur með ýmsum 

hætti lagað sig að þörfum skiptinema frá Evrópu, t.a.m. með auknu framboði námskeiða sem kennd eru á ensku auk þess 

sem komið hefur verið á fót sérskipulögðum námskeiðum í íslensku, menningu, sögu og samfélagi, og íslenskri jarðfræði 

og náttúru. Með þessum aðgerðum og ýmsum öðrum úrbótum lagar Háskólinn á Akureyri sig að evrópska háskóla-

svæðinu (EEA) og auðveldar nemendum sínum að fá nám sitt metið á milli háskóla í Evrópu og tryggir aðgang námsmanna 

og fræðimanna að evrópskum háskólum.

Socrates

Háskólinn á Akureyri hefur notið góðs af þeim fjölmörgu áætlunum sem stjórnvöld hafa gerst aðilar að. Fyrst og fremst 

ber að nefna Socrates menntaáætlun Evrópusambandsins. Þar hefur Erasmus áætlunin verið mikilvæg fyrir nemenda- og 

kennaraskipti við stofnunina. Jafnframt tók háskólinn á árinu 2004 við stóru verkefni á sviði hugfræði í samvinnu við 

franska, þýska, spænska og hollenska háskóla. Framhaldsumsókn liggur nú fyrir hjá Socrates, Leonardo & Youth Techni-

cal Assistance Office.

Nordplus

Nordplus heldur áfram að vera afar mikilvæg áætlun fyrir Háskólann á Akureyri. Háskólinn er aðili að fjölda fagneta og er 

jafnframt meðlimur í stóru þverfaglegu skiptineti er kallast Nordlys. Nordlys er háskólanum mikilvægt þar sem það hentar 

stofnun á stærð við HA einkar vel.

Leonardo da Vinci

A árinu 2004 hlaut verkefni á vegum Háskólans á Akureyri rúmlega 30 milljón króna styrk úr Leonardo da Vinci áætlun 

Evrópusambandsins. Verkefnið er til margra ára og nær til fjölda þátttökulanda. Nánar um verkefnið á bls. 39.

Rannsóknaþing norðursins

Í lok síðustu aldar hóf Háskólinn á Akureyri markvisst að leita eftir tengslum við háskóla sem staðsettir eru á norðlægum 

svæðum og eru að fást við svipuð vandamál og við er að etja hér á landi. Háskólinn á það sammerkt með mörgum af 

þessum skólum að vilja nota niðurstöður rannsókna og tækninýjunga til að auka lífsgæði almennings. Með þetta að 

markmiði átti Háskólinn þátt í að stofna Rannsóknaþing norðursins (Northern Research Forum). Markmið með 

Rannsóknaþingi norðursins er að skapa umræður og auka samráð milli vísindamanna og hagsmunaaðila á norður-

slóðum. Umræður á Rannsóknaþinginu fjalla um mikilsverð málefni, viðfangsefni og tækifæri sem snúa að íbúum 

norðurslóða, bæði með tilliti til félags- og umhverfisbreytinga og hnattvæðingar efnahagslífsins. 

Þátttakendur í Rannsóknaþinginu eru vísindamenn, háskólakennarar og nemendur, stjórnmálamenn, stjórnendur 

fyrirtækja, fulltrúar frumbyggja, embættismenn, sveitarstjórnarmenn og þeir sem stjórna auðlindum eða nýta þær. 

Ungt fólk og fólk sem býr yfir nýjum rannsóknaaðferðum og hefur sýnt útsjónarsemi við úrlausn á vandamálum er einkum 

hvatt til að sækja rannsóknaþingið. Forsvarsmenn Rannsóknaþingsins vilja að tekið sé heildstætt á málefnum norðursins 

og að byggt verði á reynslu þess fólks sem býr á norðlægum slóðum. 
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Umræður innan Rannsóknaþings norðursins hafa þegar haft áhrif á starfsemi Norðurskauts-

ráðsins og einstakar ríkistjórnir sem eiga aðild að ráðinu. Meiri áhersla er lögð á velferð íbúa á 

norðurslóðum en áður, t.d. innan Norðurlandaráðs, Evrópusambandsins, ríkisstjórnar Kanada og 

fylkisstjórnarinnar í Alaska og einstakra héraðsstjórna á norðursvæðinu. Auk framlaga frá 

íslenskum stjórnvöldum hefur verið aflað styrkja til Rannsóknaþings norðursins frá Carnegie 

Corporation og Ford Foundation í New York og ýmsum sjóðum Norrænu ráðherranefndarinnar. 

Háskóli norðurslóða

Að Háskóla norðurslóða standa u.þ.b. 70 háskóla- og rannsóknastofnanir ásamt samtökum 

frumbyggja í 11 löndum, fyrst og fremst þeim átta sem aðild eiga að Norðurskautsráðinu. Innan 

Háskóla norðurslóða hefur Háskólinn á Akureyri í samstarfi við Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 

byggt upp hér á landi nýja fræðigrein, norðurslóðafræði, sem nú er kennd við félagsvísinda- og 

lagadeild HA. Nám og kennsla í norðurslóðafræðum (BCS) tekur mið af aðstæðum jaðarbyggða 

norðursins með samþættingu hefðbundins náms og fjarnáms. Á kennsluárinu 2004–2005 var 

nemendum HA boðið upp á Inngang að Norðurslóðafræði og kjarnanámskeiðið Þjóðir og 

menning á Norðurslóðum. Gert er ráð fyrir að boðið verði upp á fleiri kjarnanámskeið norður-

slóðafræða á næstu misserum – flest innan félagsvísinda- og lagadeildar en einnig með þátttöku 

auðlindadeildar þar sem um ræðir þau kjarnanámskeið sem tilheyra náttúruvísindum.

Innan Háskóla norðurslóða er einnig starfrækt nemendaskiptaáætlunin N2N sem hefur skilað 

góðum árangri. Með tilkomu þessara stúdentaskipta er nemendum gefinn kostur á að dvelja í eitt 

eða tvö misseri við erlendan háskóla og nema kjarnanámskeið í norðurslóðafræðum. Eitt af 

mikilvægustu gildum Háskóla norðurslóða felst í því að ungu fólki verður boðið upp á að nema við 

erlendan háskóla um einhvern tíma. Framlag íslenskra stjórnvalda til N2N hefur verið 9 m.kr. á 

þremur árum og lýkur því tímabili 2005. Á þessum tíma hefur nokkrum rússneskum nemendum 

frá Jakútíu verið boðið til námsdvalar við upplýsingatæknideild HA, jafnframt hafa íslenskir 

nemendur sótt nám í Rússlandi og Alaska á vegum N2N.

Nemendaskipti

Nemendaskipti skipa ríkan sess í starfi rannsókna- og alþjóðasviðs. Margir nemendur háskólans 
sóttu nám í erlendum samstarfsháskólum á árinu og fjölmargir erlendir nemendur komu hingað 
til námsdvalar. Auk nemenda heimsóttu fjölmargir gistikennarar háskólann með góðum árangri. 
Háskólar á Norðurlöndum voru sem endranær vinsælastir meðal nemenda Háskólans á 
Akureyri. Alls voru 19 erlendir nemar á vegum rannsókna- og alþjóðasviðs við Háskólann á 
Akureyri árið 2004. Þeir skiptust þannig eftir þjóðernum: sjö frá Svíþjóð, fjórir frá Finnlandi, þrír 
frá Danmörku, tveir frá Rússlandi, einn frá Kanada, einn frá Lettlandi og einn frá Litháen. Alls 
fóru 16 nemar út sem skiptinemar á vegum rannsókna- og alþjóðasviðs árið 2004. Þeir fóru til 
eftirtalinna landa: fimm til Danmerkur, þrír til Noregs, þrír til Austurríkis, einn til Bandaríkjanna, 
einn til Finnlands, einn til Kanada, einn til Mexíkó og einn til Svíþjóðar.

Rannsóknir

Í lok árs 2003 fjallaði háskólaráð um skýrslu og tillögur nefndar um aðgerðaáætlun um eflingu 
rannsókna í Háskólanum á Akureyri. Afgreiðsla háskólaráðs var viðamikil og náði yfir fjölmarga 
þætti rannsóknastarfsemi háskólans. Þessar aðgerðir voru í samræmi við hlutverk skólans

 Á árinu fengu eftirtaldir hæfisdóma: 

Syed Murtaza, lektor við upplýsingatæknideild, Þóroddur Bjarnason, prófessor við félagsvísinda- og lagadeild

Elizabeth Fern, lektor við félagsvísinda- og lagadeild, Hermundur Sigmundsson, prófessor við félagsvísinda- og lagadeild

Páll Björnsson, lektor við félagsvísinda- og lagadeild, Einar Hreinsson, lektor við auðlindadeild

Markus Meckl, gistilektor við félagsvísinda- og lagadeild, Tero Mustonen, gistilektor við félagsvísinda- og lagadeild

Tangming Yuan, lektor við upplýsingatæknideild, James F. Nystrom, lektor við upplýsingatæknideild

Tony Y. T. Chan, lektor við upplýsingatæknideild, Kamilla Rún Jóhannsdóttir, gistilektor við félagsvísinda- og lagadeild

Oddur Þ. Vilhelmsson, lektor við auðlindadeild, Rachael Lorna Johnstone, lektor við félagsvísinda- og lagadeild

Margrét Heinreksdóttir, lektor við félagsvísinda- og lagadeild, Pétur Dam Leifsson, lektor við félagsvísinda- og lagadeild

Alexander K. Smárason, dósent við heilbrigðisvísindastofnun HA, Þorvaldur Ingvarsson, prófessor við heilbrigðisvísindastofnun HA

Birgir Guðmundsson, lektor við félagsvísinda- og lagadeild, Nicola Jayne Whitehead, lektor við upplýsingatæknideild

Jón Haukur Ingimundarson, gistidósent við félagsvísinda- og lagadeild, Rúnar Sigþórsson, dósent við kennaradeild

Hafdís Björg Hjálmarsdóttir, lektor við viðskiptadeild

í rannsóknum og hafa fallið vel að breyttu umhverfi vísinda og rannsókna þar sem þær miðast einna helst við að styrkja 
Háskólann á Akureyri sem sjálfstæðan rannsóknaháskóla. Helstu markmiðum aðgerðaáætlunarinnar hefur þegar verið náð 
og hefur háskólinn verið að eflast sem rannsóknaháskóli á síðustu árum. Vöxtur er í rannsóknavirkni kennara á milli ára eins 
og sjá má á meðfylgjandi töflum. Rannsóknamatskerfi (stigamat) hefur verið starfrækt í núverandi mynd frá 15. maí 2001 og 
eru kerfinu gerð skil í stofnanasamningi Háskólans á Akureyri og Félags háskólakennara á Akureyri. Grein 3.5 í samningnum 
gerir ráð fyrir að matsreglurnar skuli aðlagaðar að úrskurði kjaranefndar prófessora eins og hann er á hverjum tíma. 
Matskerfið gerir ráð fyrir að m.a. eftirfarandi verði metið: vísindalegar útgáfur, tilvitnanir, listsköpun og hönnun, þátttaka og 
virkni í alþjóðlegu rannsóknasamstarfi og fleira. Rannsóknamatskerfið hefur reynst vel og hefur það gefið ágæta mynd af 
stöðu rannsókna við Háskólann á Akureyri og hefur jafnframt gert það mögulegt að taka saman Ritaskrá sem hefur verið 
gefin út frá árinu 2002.  

Nýtt rannsókna- og nýsköpunarhús við Háskólann á Akureyri var tekið í notkun í október. Með byggingu hússins, sem er í 
heild 5500m², hefur tekist að byggja upp við háskólann fyrsta flokks aðstöðu fyrir kennslu og rannsóknir í raunvísindum með 
hagnýtingarmöguleika fyrir hin ýmsu svið þjóðlífsins og jafnframt miðstöð rannsókna- og þróunarstarfs á Norðurlandi sem 
mun laða til sín frekari rannsóknatengda starfsemi. Svo dæmi sé tekið af því kennslu- og rannsóknarými sem háskólinn 
hefur til umráða má nefna örveru- og líftæknistofu, efnafræði- og raunvísindastofu, matvælarannsóknastofu, umhverfis- og 
jarðvísindastofu, umhverfisefnafræðistofu, eðlisfræðistofu og tölvunarfræðistofu. Um er að ræða afar fullkomnar kennslu- 
og rannsóknastofur en aðstaðan þar skapar grundvöll að vísindastarfsemi sem styrkir háskólann sem stofnun, aðrar 
stofnanir í rannsóknahúsinu og atvinnulíf og þjóðlíf um land allt. 
Starfsmenn á rannsókna- og alþjóðasviði eru tveir.
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FSHA, félag stúdenta við Háskólann á Akureyri, var stofnað árið 1987. Allir nemendur við 

háskólann verða sjálfkrafa félagar við greiðslu innritunargjalda. Deildarfélög starfa í hverri deild 

skólans, og skipta FSHA og deildarfélögin með sér verkum við hagsmunagæslu og auðgun 

félagslífs í skólanum. Hvert deildarfélag hefur einn fulltrúa í stjórn FSHA en auk þeirra situr 

formaður sem kjörinn er á aðalfundi.

Í byrjun annars starfsárs félagsvísinda- og lagadeildar stofnuðu nemendur með sér félag og 

hlaut það nafnið Kumpáni á stofnfundi. Á fyrsta starfsári deildarinnar voru nemendur í Magister, 

nemendafélagi kennaradeildar.

FSHA vann ötullega að hagsmunamálum nemenda. Félagið mótmælti hækkun á innritunargjöldum 

við ríkisháskóla, sat mánaðarlega fundi með yfirstjórn háskólans þar sem unnið var að bættum 

aðbúnaði og gæðum skólastarfsins alls, veitti nokkrum lagabreytingartillögum umsögn sína og 

svo má áfram telja. FSHA sér um að skipa fulltrúa í ýmsar nefndir og ráð á vegum háskólans og 

hefur þar með tækifæri til að láta rödd nemenda heyrast. Félagið gekk til liðs við nýstofnað 

Landssamband íslenskra æskulýðssamtaka. Samþykkt var á aðalfundi í lok starfsárs að sækja 

um eins árs reynsluaðild að Bandalagi íslenskra námsmanna, BÍSN.

Félagslíf nemenda var með hefðbundnum hætti. Enn stækkar skólinn og þar með fjöldi þeirra 

sem áhuga hafa á að taka þátt í félagslífi hans. Fastir liðir eins og árshátíð, sprellmót og tónleikar 

ýmiss konar voru á dagskrá, auk ýmissa nýrra, s.s. skautadags fjölskyldunnar, sveitaballs og 

fleira í þeim dúr.

Stjórn FSHA starfsárið 2004–2005: 

Gylfi Ólafsson formaður, Magister 

Hrafnhildur Gunnarsdóttir varaformaður, Eir 

María Ósk Ólafsdóttir ritari, Magister 

Linda Lea Bogadóttir gjaldkeri, Reka 

Elísabet Ingunn Einarsdóttir, Kumpána 

Helgi Hrafn Halldórsson, Data 

Hildur Vésteinsdóttir, Stafnbúa

Formenn deildarfélaga voru sem hér segir: 

Data, félag nemenda við upplýsingatæknideild: Vignir Barði Einarsson 

Eir, félag nemenda við heilbrigðisdeild: Kristín Þorberg 

Kumpáni, félag nemenda við félagsvísinda- og lagadeild: Guðmundur Gunnarsson 

Magister, félag nemenda við kennaradeild: Sigrún Lára Sverrisdóttir 

Reki, félag nemenda við viðskiptadeild: Hildur Þóra Magnúsdóttir 

Stafnbúi, félag nemenda við auðlindadeild: Hildur Vésteinsdóttir

Frekari upplýsingar um störf félagsins má finna á heimasíðu félagsins, www.fsha.is, 

og í ársskýrslu starfsársins sem þar er að finna.

Valdís Brá Þorsteinsdóttir og Harpa Ýr Erlendsdóttir, nemendur á fjórða ári í iðjuþjálfun, hlutu 
styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna að verkefni sem ætlað var að meta gæði 
þjónustu við geðsjúka. Verkefnið bar yfirskriftina „Notandi spyr notanda“ og lauk því formlega 
með blaðamannafundi 15. október. Skýrslan var síðan kynnt með fyrirlestri miðvikudaginn 3. 
nóvember í Háskólanum á Akureyri og afhent bókasafni og rektor HA.
Verkefnið hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna auk mótframlags frá heilbrigðis-
ráðuneytinu. Verkefnið er forkönnun þar sem stuðst var við aðferðir eigindlegra rannsókna-
raðferða til að fá fram viðhorf og reynslu notenda á geðheilbrigðisþjónustuna. Verkefnið var unnið 
í samstarfi við starfshópinn Hugarafl en í því eru einstaklingar með geðsjúkdóma, í bata.

Nemendur í fjölmiðlafræði í félagsvísinda- og lagadeild settu af stað fréttavef, www.landpostur.is, 
sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra opnaði formlega þann 14. febrúar. 
Þar er að finna ýmsar fréttir og pistla sem nemendur skrifa og er þá fjallað um málefni norðan 
heiða sem og annars staðar af landinu. Auk þess voru nemendur með vikulegan þátt á 
sjónvarpsstöðinni Aksjón. Í október gerði deildin samning við Ásprent Stíl um samstarf sem felst 
í því að nemendur í fjölmiðlafræði taka þátt í skrifum fyrir tímaritið Við undir handleiðslu kennara 
og í samráði við ritstjóra.

Kennsla nýnema hefst með dagskrá sem nefnd er Velgengnisvika en það er sérstök kynningar-
vika sem hefur það að markmiði að undirbúa nýnema fyrir nám og starf í háskóla. Þar er 
tölvuumhverfi og stoðþjónusta háskólans kynnt jafnframt því sem nemendur nota tímann til að 
vinna saman og kynnast starfsfólki og eldri nemendum. Boðið er upp á hnitmiðuð og hagnýt 
undirbúningsnámskeið auk hópeflis og ætlast er til að allir nýnemar nýti sér þessa þjónustu. Með 
þessu móti er reynt að gera nýnemum aðlögun að háskólanámi auðveldari og leggja grunn að enn 
betri námsárangri. 
Eldri nemar taka ávallt virkan þátt í skipulagi þessarar viku og skipuleggja kvölddagskrár, bíó-
ferðir og grillveislur svo eitthvað sé nefnt. Auk þess stendur hvert deildarfélag fyrir dagskrá fyrir 
nemendur sinnar deildar eitt kvöldið í vikunni. Lokapunktur vikunnar er síðan dagskrá að 
Hömrum með þrautabraut og grillveislu. 

Forystumenn stúdenta við HA afhentu Steingrími Sigurgeirssyni, aðstoðarmanni 
menntamálaráðherra, undirskriftalista þar sem skólagjöldum var hafnað sem tekjuöflunarleið. 
Um 350 stúdentar skrifuðu undir yfirlýsinguna sem bar yfirskriftina „Skólagjöld eru ekki mögu-
leiki.“ Í yfirlýsingunni segir að skólagjöld séu óvægin leið til tekjuöflunar í ríki sem skilgreini sig 
sem velferðarþjóðfélag. Þar segir einnig: „Jafn réttur allra til menntunar er grundvallaratriði og 
í menntun liggur framtíð landsins í harðnandi samkeppni nútímasamfélagsins.“ 

Þorsteinn Gunnarsson rektor, Astrid Magnúsdóttir háskólabókavörður, Harpa Ýr Erlendsdóttir og Valdís Brá Þorsteinsdóttir.
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Fjarkennsla við Háskólann á Akureyri hófst haustið 1998 þegar boðið var upp á fjarnám við heilbrigðisdeild. Um var að ræða 
nám í dagskóla á hjúkrunarfræðibraut, þar sem kennt var samtímis á Akureyri og Ísafirði. Ári síðar bættust svo nemendur á 
Egilsstöðum í þennan hóp. 
Þegar fjarkennslan hófst var námið nær eingöngu byggt á útsendingum fyrirlestra með gagnvirkum myndfundabúnaði. Enn 
í dag er myndfundabúnaður notaður í miklum mæli við háskólann en þróunin hefur orðið sú, að fjarnám við háskólann byggir 
núorðið á notkun velflestra þeirra fjarkennslumiðla sem tæknin býður upp á í dag. Má þar nefna almennan tölvupóst, vefsíður 
kennara og vefnámsumhverfið WebCT sem m.a. hefur að geyma innbyggt póstforrit, vefumræður og spjallrásir sem og 
möguleika til framsetningar námsefnis á margvíslegu formi. Haustið 2003 var tekið í notkun vefkennslukerfið WebDemo sem 
býður upp á möguleika til kennslu í rauntíma gegnum nettengda tölvu. Haustið 2004 var síðan farið að taka upp kennslu-
stundir í dagskóla til dreifingar í fjarnámi. Upplýsingakerfið Stefanía sem þróað hefur verið í Háskólanum á Akureyri veitir 
aðgang að öllum helstu upplýsingum sem tengjast daglegu lífi í skólanum, s.s. stundaskrá, próftöflum, námsframvindu, 
námskeiðslýsingum og svo mætti lengi telja. 
Háskólinn á Akureyri kappkostar að bjóða öllum nemendum upp á öfluga stoðþjónustu á sviði tölvu- og upplýsingatækni 
hvort sem þeir stunda nám á háskólasvæðinu eða í heimabyggð.
Háskólinn á Akureyri hefur átt öflugt samstarf um fjarkennslu við bæjarfélög og símenntunar- og fræðslumiðstöðvar víðs 
vegar um landið enda er það talin forsenda fjarnámsins að nemendum sé sköpuð góð aðstaða til móttöku kennslu gegnum 
myndfundabúnað, tölvur og net. Einnig hefur það sýnt sig að myndun námshópa á fjarkennslustöðum hefur reynst góð leið 
til að efla hópkennd og stuðning nemenda í milli. Á öllum fjarkennslustöðum hafa nemendur aðgang að myndfundabúnaði 
og tölvuveri ásamt ljósritunar- og vinnuaðstöðu. Helstu samstarfsaðilar háskólans eru:
Farskóli Norðurlands vestra   Fræðslumiðstöð Vestfjarða   Fræðslunet Austurlands   Fræðslunet Suðurlands   Fræðslu-

miðstöð Þingeyinga, FræÞing    Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum   Námsflokkar Hafnarfjarðar   Símenntunarmiðstöðin 

á Vesturlandi   Viska – Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja. 

Frá upphafi hefur háskólinn lagt áherslu á að mynda hópa þar sem boðið er upp á fjarnám. Þannig fá nemendur stuðning og 
hvatningu hver frá öðrum. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar bjóða nemendum á hverjum stað upp á námsver með 
vinnuaðstöðu,  aðgengi að myndfundabúnaði og aðstöðu til próftöku.
Í fjarnáminu er ýmist um að ræða fullt nám í dagskóla eða nám sniðið að þörfum þeirra sem stunda það samhliða starfi, m.a. á 
þann hátt að nemendur geta dreift náminu á lengri tíma en gert er ráð fyrir í fullu námi. Fjarnemar greiða sömu innritunargjöld 
og aðrir nemendur við háskólann en þurfa jafnan að greiða hófleg aðstöðugjöld til sinnar fræðslu- eða símenntunarstöðvar. 
Frá árinu 1998 hefur fjarnám verið vaxandi þáttur í námsframboði Háskólans á Akureyri og veturinn 2004 – 2005 bjóða fjórar 
deildir af sex upp á fjarnám. Þetta eru auðlindadeild, heilbrigðisdeild, kennaradeild og viðskiptadeild.

Auðlindadeild

Í auðlindadeild er miðað við að fólk geti stundað vinnu meðfram náminu og dreifist það því á lengri tíma. Námið fer fram að 

mestu leyti á netinu gegnum vefnámsumhverfið WebCT en til stuðnings eru fundir í gagnvirkum myndfundabúnaði fyrst um 

sinn. Einnig hafa nemendur tækifæri til að eiga samskipti við kennara og sín á milli í vefumræðum sem settar eru upp fyrir 

hvert námskeið. Í auðlindadeild eru nemendur í fjarnámi á Blönduósi, Djúpavogi, Höfn, Hólum, Ísafirði, Patreksfirði og 

Selfossi og í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjanesbæ og Reykjavík.

Heilbrigðisdeild – Hjúkrunarfræðibraut

Á hjúkrunarfræðibraut fer fram fullt nám í dagskóla þar sem fjarnemendur stunda nám samhliða nemendum í staðbundnu 
námi. Hvert ár er aðeins í boði á einum stað í einu. Námið byggir að mestu á gagnvirkum myndfundabúnaði, en kennarar 
nýta einnig vefnámsumhverfið WebCT og tölvusamskipti í síauknum mæli.
Haustið 2004 voru nemendur við heilbrigðisdeild í fjarnámi á Akranesi, Ísafirði og Selfossi og í Vestmannaeyjum. 

FJARNÁM FJARNÁM
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Kennaradeild – Leikskólabraut / Grunnskólabraut 

Fjarnámið er að hluta til miðað við fólk sem er starfandi í skólum (þó vissulega sé það opið öðrum 

sem uppfylla inntökuskilyrði) og stundar því ekki fullt nám, heldur tekur námið á lengri tíma. Á 

leikskólabraut hófst fjarnám árið 1999. Fjarnám hófst á grunnskólabraut árið 2003. Þau 

námskeið sem kennd eru í fjarnámi eru þau sömu og í staðbundna náminu. Náminu lýkur með 

B.Ed.-gráðu. Námið byggir á gagnvirkum myndfundabúnaði en kennarar nýta einnig vefnáms-

umhverfið WebCT. 

Haustið 2004 voru nemendur við kennaradeild í fjarnámi á Akranesi, Blönduósi, Hvolsvelli, 

Ísafirði,  Neskaupstað, Selfossi, Vík og Vopnafirði og í Borgarnesi, Hafnarfirði, Reykjanesbæ og 

Vestmannaeyjum. 

Viðskiptadeild 

Í viðskiptadeild er miðað við að fólk geti stundað vinnu meðfram náminu og dreifist það því á 

lengri tíma. Námið fer fram að mestu leyti á netinu gegnum vefnámsumhverfið WebCT en til 

stuðnings eru fundir í gagnvirkum myndfundabúnaði í öllum námskeiðum. Einnig hafa nemendur 

tækifæri til að eiga samskipti við kennara og sín á milli í vefumræðum sem settar eru upp fyrir 

hvert námskeið.

Haustið 2004 voru nemendur við viðskiptadeild í fjarnámi á Blönduósi, Egilsstöðum, Höfn, Ísafirði, 

Neskaupstað, Patreksfirði, Sauðárkróki, Selfossi og Siglufirði og í Hafnarfirði, Reykjanesbæ, 

Stykkishólmi og Vestmannaeyjum.

Verkefnastjóri fjarnáms er Erlendur Steinar Friðriksson.
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Námskeið Símenntunar árið 2004 voru með fjölbreyttum hætti, s.s. á sviðum uppeldis- og 

kennslufræði, heilbrigðis- og félagsfræði, fjármála og stjórnunar. Einnig var mikil aðsókn í lengra 

nám sem í boði var á sviðum stjórnunar, reksturs og viðskipta.

Á vormisseri voru haldin sjö styttri námskeið með 150 þátttakendum. Þá voru þrjú lengri 

námskeið sem gáfu háskólaeiningar. Tvö í ítölsku sem voru tvær einingar hvort og eitt fimm 

eininga námskeið í skólastjórnun sem stóð yfir misserið. Þátttakendur þessara námskeiða voru 

samtals 50. Einnig hófst í samstarfi við viðskiptadeild HA þriggja anna rekstrar- og viðskiptanám 

með 25 þátttakendum. Einn ítölskunemandi var verðlaunaður fyrir góðan námsárangur til frekara 

ítölskunáms í fjórar vikur í Pisa en ítalska utanríkisráðuneytið styrkir ítölskukennslu við 

háskólann.

Fjögur sumarnámskeið voru haldin fyrir grunnskólakennara, þar af tvö á Húsavík. Samanlagður 

fjöldi á þeim var 64. Þá voru þrjú aðfaranámskeið fyrir væntanlega háskólanemendur í upphafi 

skólaárs, þar af eitt bæði í staðbundinni kennslu og fjarkennslu og annað í Hafnarfirði fyrir 

fjarnema. Alls sóttu þessi námskeið 168 manns. 

Á haustmisseri voru fimm námskeið með 113 þátttakendum. Stjórnendur framtíðarinnar í 

samstarfi við IMG fór af stað í þriðja sinn og fjögurra anna rekstrar- og stjórnunarnám í samstarfi 

við viðskiptadeild og Félagsmálaskóla alþýðu fyrir talsmenn stéttarfélaga hóf göngu sína með 53 

þátttakendum sem sóttu námið til Símenntunarmiðstöðva á 11 stöðum á landinu. Þá var einnig 

önnur önn rekstrar- og viðskiptanámsins.

Kennarar á námskeiðum og í námi á vegum Símenntunar eru auk kennara við HA frá öðrum 

háskólum í landinu svo og ýmsir sérfræðingar hjá fyrirtækjum og stofnunum sem búa yfir 

eftirsóttri þekkingu og reynslu. 

Þá sinnir Símenntun einnig nokkru óformlegu upplýsinga- og ráðgjafastarfi þar sem einstaklingar 

bæði hjá fyrirtækjum og stofnunum leita í nokkrum mæli til Símenntunar varðandi símenntunar-

mál. 

Elín Margrét Hallgrímsdóttir er símenntunarstjóri.

Stjórn:

Anna Þóra Baldursdóttir lektor og brautarstjóri í kennaradeild

Laufey Petrea Magnúsdóttir forstöðumaður kennslusviðs

Ögmundur Knútsson framkvæmdastjóri og formaður stjórnar
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Stjórn:

Andri Teitsson frá KEA/Tækifæri hf.
Benedikt Sigurðarson frá KEA/Urðir ehf, formaður stjórnar 
Björgvin Njáll Ingólfsson frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins, varaformaður  
Magnús Ásgeirsson frá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar 
Sigurður Steingrímsson frá Impru Nýsköpunarmiðstöð  
Varamenn:
Helgi Gestsson frá Háskólanum á Akureyri
Jóhann Antonsson frá Sparisjóði Svarfdæla 
Sveinn Þorgrímsson frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti 
Tryggvi Finnsson frá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga

Stjórn:

Anna Dóra Sæþórsdóttir frá Háskóla Íslands
Áslaug Alfreðsdóttir frá SAF, Samtökum ferðaþjónustunnar
Elías Bj. Gíslason frá Ferðamálaráði Íslands
Guðrún Þóra Gunnarsdóttir frá Hólaskóla
Gunnar Karlsson, frá Háskólanum á Akureyri, varaformaður stjórnar
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir frá Háskólanum á Akureyri
Ingjaldur Hannibalsson frá Háskóla Íslands, formaður stjórnar 
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Stjórn: 

Andrew Brooks dósent upplýsingatæknideild, Arnheiður Eyþórsdóttir matvælafræðingur formaður stjórnar,
Eyjólfur Guðmundsson lektor auðlindadeild, Guðmundur Kristján Óskarsson lektor viðskiptadeild, Jón Kr. Sólnes hrl., 
Kristín Aðalsteinsdóttir dósent kennaradeild, Þórarinn Sigurðsson deildarforseti heilbrigðisdeildar,
Þóroddur Bjarnason prófessor félagsvísinda- og lagadeild.



BORGIR BORGIR

36 37

Hið nýja rannsókna- og nýsköpunarhús var formlega opnað við hátíðlega athöfn föstudaginn 22. 

október 2004 að viðstöddu margmenni, m.a. menntamálaráðherra, iðnaðar- og viðskipta-

ráðherra, sjávarútvegsráðherra, umhverfisráðherra, heilbrigðisráðherra og bæjarstjóranum á 

Akureyri.

Efnt var til opinnar samkeppni um nafnið á rannsóknahúsinu og bárust hátt á annað hundrað 

tillögur. Í dómnefnd um val á nafni voru Ólafur Búi Gunnlaugsson, Kristinn J. Albertsson, 

Rannveig Björnsdóttir, Snævar Guðmundsson og Þorsteinn Gunnarsson. Viðmið dómefndar 

varðandi val á heiti voru þau helst að nafnið væri eftirminnilegt, þjált, einfalt í notkun og hefði 

beina eða óbeina tilvísun í umhverfi hússins og þá starfsemi sem þar færi fram.  

Það var samhljóða álit dómnefndarinnar að nafnið Borgir skyldi valið sem heiti rannsókna-

hússins. Eitt aðaleinkenni svæðisins eru fagrar klettaborgir og á lóðinni stendur bærinn Borgir. 

Gríska hugtakið yfir borg eða borgríki, polis, vísaði til samfélags siðlega þenkjandi manna sem 

unnu að sameiginlegu viðfangsefni í samhljóma anda. Í trúarbrögðum er kunn skírskotunin til 

borgar sem vinjar eða heilags vés þar sem innvígðir eru varðir fyrir öllum skeytum ólukkunnar.  Í 

nútímanum er borg tákn fyrir margbreytileika, uppbyggingu og framfarir en í rannsóknahúsinu 

eru margar stofnanir sem leggja áherslu á þessi gildi. Því hefur heitið Borgir sterka tilvísun í 

þessar stofnanir og starfsemi þeirra.  Höfundur tillögu að nafninu Borgir er Ragnheiður 

Kjærnested, bókasafnsfræðingur við Bókasafn Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, og var henni 

veitt viðurkenning frá Háskólanum á Akureyri.

Undirbúningur að verkinu hófst með skipun nefndar um verkefnið í ársbyrjun 2000 af þáverandi 

menntamálaráðherra, Birni Bjarnasyni. Í nefndinni áttu sæti Gísli Þór Magnússon, fulltrúi 

menntamálaráðuneytis sem jafnframt var skipaður formaður nefndarinnar, Guðmundur Ólason, 

fulltrúi fjármálaráðuneytis, Sveinn Þorgrímsson, fulltrúi iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis, Þorsteinn 

Tómasson, fulltrúi landbúnaðarráðuneytis, Ármann Kr. Ólafsson, fulltrúi sjávarútvegsráðuneytis, 

Þórður Ólafsson, fulltrúi umhverfisráðuneytis, Jón Þórðarson, fulltrúi Háskólans á Akureyri, og 

Snævar Guðmundsson fulltrúi Fasteigna ríkissjóðs. Á síðari stigum urðu þær breytingar á 

nefndinni að Þorsteinn Gunnarsson rektor tók sæti Jóns Þórðarsonar sem fulltrúi HA og Stefán 

Jón Friðriksson tók sæti Guðmundar Ólasonar sem fulltrúi fjármálaráðuneytisins. Þá féll Þorsteinn 

Tómasson úr nefndinni þegar ákveðið var að engar stofnanir á vegum landbúnaðarráðuneytisins 

yrðu í húsinu. Umsjónaraðili með útboði var Ríkiskaup og var Páll Grétarsson verkefnisstjóri en 

nefndin réð, að loknu útboði í ágúst árið 2000, Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf (VST), sem 

ráðgjafa við gerð útboðsgagna. Þá sömdu Fasteignir ríkissjóðs við VST um eftirlit á undirbúnings-, 

hönnunar- og framkvæmdatíma. Verkefnisstjóri fyrir VST allan tímann hefur verið Flosi Sigurðsson.

Ákvörðun um útboð verksins í einkaframkvæmd var tekin á fundi ríkisstjórnarinnar þann 4. febrúar 

2003. Fór útboðið fram með svokölluðu tveggja umslaga kerfi þar sem bjóðendur skila tilboðum í 

tveimur umslögum. Í einu umslagi skilar bjóðandi lausnum sínum á verkefninu ásamt teikningum 

og greinargerðum en í öðru umslagi skilar hann verðtilboði. Verðtilboð voru opnuð þann 21. maí 

2003 en þá lá fyrir mat á gæðum lausna bjóðenda en tilboðunum höfðu bjóðendur skilað þann 6. 

maí í samræmi við skilmála útboðsgagna. Í júní var ákveðið að ganga til samninga við Landsafl um 

að leggja til rannsókna- og nýsköpunarhús og reka í 25 ár. Auk Landsafls samanstóð hópur þeirra 

af Íslenskum aðalverktökum hf (ÍAV) og ISS Ísland ehf.

Skóflustunga að byggingunni var tekin þann 10. júlí 2003 af þáverandi menntamálaráðherra, Tómasi Inga Olrich, og voru 

framkvæmdir komnar í fullan gang í ágúst.

Markmið með byggingu hússins er að við Háskólann á Akureyri verði byggð upp fyrsta flokks aðstaða fyrir kennslu og 

rannsóknir í raunvísindum með hagnýtingarmöguleika fyrir hin ýmsu svið þjóðlífsins og jafnframt að þar verði miðstöð 

rannsókna- og þróunarstarfs á Norðurlandi sem laði til sín frekari rannsóknatengda starfsemi. 

Eftirtaldar stofnanir eru í húsinu en af þeim eru auðlindadeild HA, Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar, upplýsinga-

tæknideild HA og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins fyrirferðarmestar.

Auðlindadeild HA  -  Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands  - Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar

Byggðarannsóknastofnun Íslands - CAFF International Secretariat - Ferðamálasetur Íslands - Hafrannsóknastofnun

Háskólinn á Akureyri, aðalskrifstofa - Impra nýsköpunarmiðstöð - Jafnréttisstofa - Matvælasetur HA

Orkustofnun, Orkusjóður - PAME International Secretariat - Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins - Rannsóknastofnun HA

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar - Upplýsingatæknideild HA - Veðurstofa Íslands - Veiðistjórnunarsvið Umhverfisstofnunar

Samstarfi fyrirtækjahópsins sem stendur að byggingunni er þannig háttað að ÍAV sá um að byggja húsið og ISS um þjónustuna 

en Landsafl mun eiga húsið og vera leigusali. Arkitektar hússins eru ASK Arkitektar.

Rannsóknahúsið er byggt skv. nýju deiliskipulagi svæðis Háskólans á Akureyri á Sólborg en í deiliskipulagsgreinargerð er lögð 

áhersla á frekari uppbyggingu og aukin umsvif HA og leitast við að skapa stofnuninni sem mesta möguleika á svæðinu og 

jafnframt vinna með náttúru og landslagi þess.

Samkvæmt tillögu arkitekta eru Borgir um 7.500 m² með um 5.500 m² sem nú hafa verið teknir í notkun en gert er ráð fyrir 

að byggingin verði reist í tveimur áföngum. Fyrri áfangi skiptist í austurálmu, vesturálmu og turn. Austur- og vesturálmur eru 

á 4 hæðum en turninn er 7 hæða. Í seinni áfanga er gert ráð fyrir 4 hæða suðurálmu sem byggð yrði með þátttöku svokallaðra 

sprotafyrirtækja. Sprotarýmið er hugsað fyrir nýsköpunarfyrirtæki í hátækni eða fyrirtæki sem geta boðið fram 

eftirsóknarverða þjónustu og kjarnastarfsemi fyrir háskóla- og rannsóknasamfélagið á Akureyri. Þá er rýmið einnig hugsað 

sem mögulegt rými undir stækkun þeirra stofnana á vegum ríkisins sem verða í húsinu eða jafnvel fyrir mögulega fjölgun 

stofnana á vegum ríkisins.

Í fyrri áfanga eru eingöngu opinberar stofnanir og hafa 115 manns hafið störf í húsinu auk fjölda nemenda sem stunda þar 

nám í raun- og lífvísindum. Svo dæmi sé tekið af því kennslu og rannsóknarými sem háskólinn hefur til umráða má nefna 

örveru- og líftæknistofu, efnafræði- og raunvísindastofu, matvælarannsóknastofu, umhverfis- og jarðvísindastofu, 

umhverfisefnafræðistofu, eðlisfræðistofu og tölvunarfræðistofu.  Um er að ræða afar fullkomnar kennslu- og 

rannsóknastofur en aðstaðan þar mun skapa grundvöll að vísindastarfsemi sem mun styrkja háskólann sem stofnun, 

aðrar stofnanir í rannsóknahúsinu og atvinnulíf og þjóðlíf um land allt.  Mestu máli skiptir þó framlag þeirra ágætu 

vísindamanna og annars starfsfólks sem í húsinu vinna.  Rannsóknir þeirra munu leiða til nýsköpunar og framfara við 

áframhaldandi uppbyggingu hins íslenska samfélags.

Stúdentagarðar

Þann 4. september tók Félagsstofnun stúdenta við Háskólann á Akureyri (FÉSTA) nýja stúdentagarða við Tröllagil 29 í notkun. Í 

stúdentagörðunum eru 36 tveggja og þriggja herbergja íbúðir og fjögurra deilda leikskóli. Íbúðirnar eru svar við mikilli eftirspurn 

stúdenta eftir hagstæðu leiguhúsnæði og leitað var eftir samstarfi við Akureyrarbæ sem kemur til móts við vaxandi þörf 

bæjarbúa fyrir leikskólapláss með rekstri leikskóla á tveimur neðstu hæðunum í byggingunni. Framkvæmdir við bygginguna 

hófust um miðjan júní 2003 og P. Alfreðsson var byggingarverktaki. 

Auk stúdentagarðanna við Tröllagil rekur FÉSTA stúdentagarða við Útstein með 14 herbergjum og 10 íbúðum sem teknir voru í 

notkun 1989, við Klettastíg sem teknir voru í notkun 1994 og hafa 12 herbergi og 18 íbúðir og við Drekagil þar sem 29 íbúðir voru 

teknar í notkun 2001.
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Í skránni hér á eftir er fyrst getið um samningsaðila, síðan eðli samningsins og loks dagsetningu 

undirskriftar.

Auðlindadeild Háskólans á Akureyri og fiskeldisdeild Hólaskóla – Háskólans á Hólum í Hjaltadal. 

Samstarfssamningur um rannsóknir og kennslu í fiskeldi og skyldum greinum. 11. mars 2004.

Háskólinn á Akureyri og menntamálaráðuneyti.

Samningur um kennslu og rannsóknir á grundvelli laga um háskóla nr. 136/1997. 29. mars 2004.

Háskólinn á Akureyri, iðnaðarráðuneyti, Akureyrarbær, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar – fyrir 

hönd sveitarfélaga í Eyjafirði, Byggðastofnun, Iðntæknistofnun Íslands – Impra Nýsköpu-

narmiðstöð, Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri, Skrifstofa atvinnulífsins á Norðurlandi, Stéttarfélög 

í Eyjafirði og Útflutningsráð Íslands. Vaxtarsamningur Eyjafjarðarsvæðis, 2004–2007. Markmið 

samningsins er að efla Eyjafjarðarsvæðið sem eftirsóttan valkost til búsetu. Júlí 2004.

Háskólinn á Akureyri, iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, menntamálaráðuneyti og sjávarútvegs-

ráðuneyti. Samstarfssamningur um líftækni. Markmið samningsins er að efla rannsóknir og 

tækniþróun á sviði líftækni í þágu íslensks atvinnulífs. 5. júlí 2004.

Háskólinn á Akureyri og Félagsmálaskóli alþýðu. Samstarfssamningur um nám við Háskólann 

á Akureyri. 27. ágúst 2004.

Háskólinn á Akureyri og Þróunarsamvinnustofnun Íslands.

Samstarfssamningur um aðstoð við þróunarlöndin. Markmið samstarfsins er að efla með 

markvissum hætti þátttöku Háskólans á Akureyri í verkefnum á sviði þróunaraðstoðar á vegum 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og stuðla að aukinni þekkingu og fræðslu um þróunarsam-

vinnu. 6. september 2004.

Háskólinn á Akureyri, Dalabyggð og Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi.

Samkomulag um háskólanám í Búðardal.11. september 2004.

Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Akureyri og Ásprent/Stíll.

Samstarfssamningur um útgáfu tímaritsins Við. Ritstjórn er á vegum Ásprents/Stíls en nemen-

dur í fjölmiðlafræði sjá um að framleiða efni fyrir blaðið undir umsjón kennara og í samráði við 

ritstjóra. 7. október 2004.

Háskólinn á Akureyri, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og sjávarútvegsráðuneyti.

Samstarfsverkefni um rekstur á Matvælasetri Háskólans á Akureyri. 29. nóvember 2004.

Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Farskóli Norðurlands vestra, Fræðslumiðstöð Þingey-

inga, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Fræðslunet Austurlands, Fræðslunet Suðurlands, Miðstöð 

símenntunar á Suðurnesjum, Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Símey – Símenntunar-

miðstöð Eyjafjarðar og Viska – fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja.

Samningur um eignaraðild, notkun og rekstur Menntabrúar. 3. desember 2004.

Samstarfsstofnanir

Háskólinn á Akureyri er í samstarfi við ýmsar stofnanir, félög og einstaklinga, utan lands 

og innan. Samstarfsstofnanir sem staðsettar eru í húsakynnum háskólans eru:

Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar
www.afe.is

Hafrannsóknastofnunin
www.hafro.is

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
www.svs.is

Impra nýsköpunarmiðstöð 
www.impra.is

Orkustofnun
www.os.is

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
www.rf.is

Landssamband íslenskra útvegsmanna afhenti háskólanum við hátíðlega athöfn þann 8. 
september 2004 fullkomna neðansjávarmyndavél að verðmæti u.þ.b. 30 m.kr. Um er að ræða tæki 
sem getur tekið sjónvarpsmyndir neðansjávar og er með stýribúnað, kapal og farartæki, sem auk 
myndavéla getur borið margvísleg önnur mælitæki. Fjarstýrðir griparmar gera mögulegt að taka 
sýni og hafa þeir í för með sér byltingarkenndar umbætur á tæknilegri rannsóknargetu neðansjávar. 
Auðlindadeild hefur umsjón með búnaðinum sem er notaður til rannsókna á vegum deildarinnar, 
s.s. veiðarfærarannsóknir, rannsóknir á líf- og vistfræði nytjafiska og annarra lífvera sjávar, 
rannsóknir á eiginleikum hafsbotnsins, seti og setflutningum og við rannsóknir á umhverfisáhrifum 
framkvæmda og mengun sjávar. Auðlindadeild gerði samkomulag við kafarafyrirtækið Sævör 
(Erlend Bogason) um að taka að sér daglegan rekstur og umsjón myndavélarinnar fyrir hönd 
deildarinnar. Aðrir aðilar sem hafa þörf fyrir rannsóknabúnaðinn geta fengið hann leigðan, ásamt 
sérstakri tækni- og rannsóknaþjónustu. Tekjur sem auðlindadeild fær vegna leigu á búnaðinum eru 
nýttar til að efla rannsóknir í sjávarútvegsvísindum innan deildarinnar.

Félag áhugafólks um heimspeki á Akureyri færði háskólanum að gjöf vísindaútgáfu á verkum 
Immanuel Kant eða Kants gesammelte Schriften í útgáfu der Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften (die Akademieausgabe) frá aldamótunum 1900. Gjöfin var til að minnast þess 
að tvö hundruð ár eru liðin frá láti þessa merka þýska heimspekings. Útgáfan er grundvöllur 
allrar fræðilegrar umfjöllunar um Kant allt fram á þennan dag. Við athöfn sem haldin var við 
afhendingu verksins kom fram í máli gefenda að það væri von þeirra að þessi útgáfa ritverka 
Kants verði hvati til enn frekari heimspekikennslu og fræðistarfa við Háskólann á Akureyri.
 
Þann 31. október 2002 var undirrituð samtarfsyfirlýsing um styrktarverkefni milli Háskólans á 
Akureyri og KEA. Í yfirlýsingunni lýsir KEA vilja til að verja árlega fjármagni til verkefna innan 
Háskólans á Akureyri, eða samstarfsstofnana, sem svarar til launakostnaðar við eina prófessors-
stöðu á ári. Samningurinn gildir í fimm ár frá undirritun.
Háskólasjóður KEA úthlutaði þann 12. maí 2004 samtals 6,5 m.kr. til 13 verkefna sem starfsmenn 
háskólans voru að vinna að. Er þetta í annað sinn sem úthlutað er úr sjóðnum og  skipta styrkirnir 
verulegu máli fyrir rannsóknastarf við háskólann.

Í tilefni 100 ára afmælis útibús Landsbankans á Akureyri 18. júní 2002 stofnaði bankaráð Lands-
bankans til tveggja náms- og rannsóknastyrkja við Háskólann á Akureyri. Hvor styrkur er að 
fjárhæð 500.000 krónur. Styrkirnir eru veittir til nemenda sem brautskráðir eru frá auðlindadeild 
og viðskiptadeild til framhaldsnáms í greinum sem tengjast sjávarútvegi eða fjármálastarfsemi 
eða til rannsóknaverkefnis á sömu sviðum. Alls bárust átta styrkhæfar umsóknir á þessu ári. 
Úthlutun fór fram þann 6. ágúst og að þessu sinni hlutu styrk Arne Vagn Olsen brautskráður frá 
sjávarútvegsdeild 1997 og Ásmundur Gíslason brautskráður frá auðlindadeild 2004. Arne Vagn 
hóf MBA nám við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn haustið 2003. Ásmundur hóf meistara-
nám í fjármálum og alþjóðaviðskiptum við Háskólann í Árósum í Danmörku haustið 2004.

Á vordögum hlotnaðist viðskiptadeild HA styrkur að upphæð u.þ.b. 30 m.kr. frá Leonardo da Vinci 

starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins til að veita forystu tveggja ára samstarfsverkefni sex 
evrópskra háskóla og stofnana. Markmið verkefnisins er að hanna nýtt námsefni á sviði 
fjölþjóðlegra viðskipta með samstarfi milli háskóla og fyrirtækja sem felst m.a. í heimsóknum 
nemenda og kennara í fyrirtæki í aðildarlöndunum og viðtölum við forsvarsmenn þeirra. Innan 
viðskiptadeildar hefur verið unnið að þróun náms á sviði fjölmenningarfræða undanfarin ár og er 
því háskólanum mikill fengur að Leonardo verkefninu sem vonir standa til að geti stóreflt 
þróunarstarf og nýsköpun á þessu sviði. 
Aðild að verkefninu eiga auk háskólans InterAct International í Bretlandi, Háskólinn í Bialystok í 
Póllandi, Tækniháskólinn í Gabrovo í Búlgaríu,  Tärnöskolan í Svíþjóð og Útflutningsráð Íslands.
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Launagjöld

Aðkeypt þjónusta

Starfstengdur kostnaður

Rekstrarkostnaður

Húsnæðiskostnaður

Eignakaup

Annað

Innritunargjöld

Aðrar tekjur

Framlög

Ríkisframlag

71% 75%

3%

9%

9%

12%

1%
5%

4% 4%

7%

Launagjöld 71% 769508
Aðkeypt þjónusta 9% 99414
Starfstengdur kostnaður 7% 75397
Rekstrarkostnaður 3% 34105
Húsnæðiskostnaður 5% 48952
Eignakaup 4% 43254
Annað 1% 12958
  1083588

Innritunargjöld 4% 41500
Aðrar tekjur 9% 90314
Framlög 12% 116754
Ríkisframlag 75% 727283
  975851

Skipting kostnaðar Skipting tekna

    
    
    
  2004 2003

Tekjur    
 Innritunargjöld 41.500.000  38.009.557 
 Aðrar tekjur 90.313.519  88.315.952 
 Framlög 116.753.959  49.553.829 
  248.567.478  175.879.338 

     
Gjöld      
 Launagjöld 769.507.743   658.054.209 
 Aðkeypt þjónusta 99.413.834   85.340.245 
 Starfstengdur kostnaður 75.397.430   58.868.663 
 Rekstrarkostnaður 34.104.715   30.628.508 
 Húsnæðiskostnaður 48.952.278   37.998.734 
 Tilfærslur 19.906.419   4.804.779 
  1.047.282.419   875.695.138 
 Eignakaup 43.254.299   35.865.353 
  1.090.536.718   911.560.491 

     
Tekjuafgangur (tekjuhalli) án fjármagnsliða (841.969.240) (735.681.153)
    
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 6.947.962 5.564.143 
    
Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag (835.021.278)  (730.117.010)
     
Ríkisframlag 727.283.000   596.507.000 
     
Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins 107.738.278)  (133.610.010)

    
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
   2004 2003

Eignir    
 Áhættufjármunir   
 Eignarhlutir í félögum  1.000.000  1.000.000 
    
 Veltufjármunir   
 Viðskiptakröfur  32.084.708  24.492.497 
 Handbært fé  229.327.520  149.635.077 
    261.412.228  174.127.574 
    
 Eignir  262.412.228  175.127.574 

    
    
Eigið fé og skuldir    
     
Eigið fé    
 Höfuðstóll í ársbyrjun  (127.041.530) 6.568.480 
 Tekjuafgangur (-halli) á árinu (107.738.278) (133.610.010)
 Eigið fé   (234.779.808) (127.041.530)

     
Skuldir    
 Skammtímaskuldir   
 Ríkissjóður  472.380.987  293.168.101 
 Viðskiptaskuldir  24.811.049  9.001.003 
 Skuldir  497.192.036  302.169.104 
    
Eigið fé og skuldir  262.412.228  175.127.574 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 Rekstrarreikningur 2004  Efnahagsreikningur 2004
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Háskólinn á Akureyri brautskráði 245 kandídata á háskólahátíð sem haldin var í Íþróttahöllinni 

þann 12. júní 2004. Að auki brautskráðust 17 kandídatar við sérstaka athöfn sem haldin var í 

Reykjanesbæ 17. júní. Samtals voru því brautskráðir 262 kandídatar frá Háskólanum á Akureyri 

árið 2004 og er það langstærsti hópur til þessa.  

Á þessu ári voru brautskráðir í fyrsta sinn nemendur frá upplýsingatæknideild.

Háskólar eru sjálfstæðar stofnanir þar sem rannsóknir og kennsla fara að öllu jöfnu saman til 
þess að mæta síbreytilegum þörfum samfélagsins og framförum á sviði vísinda og fræða. Þeir 
eiga að vera siðferðilega og fræðilega óháðir sérhagsmunum og taka langtímahagsmuni fram yfir 
skammtímahagsmuni. Innan þessara vébanda er Háskólinn á Akureyri vísindaleg mennta- og 
rannsóknarstofnun sem vinnur að nýsköpun og þróun þekkingar á völdum fræðasviðum og hefur 
mótandi áhrif á samfélagið. Háskólinn á Akureyri stefnir að því að kenna og stunda rannsóknir á 
þann hátt sem ryður braut fyrir nýjar hugmyndir og aukin verðmæti í þágu samfélagsins.
Á síðustu árum hefur aðsókn í háskólanám aukist verulega hér á landi. Samkvæmt upplýsingum 
frá Hagstofu Íslands fjölgaði nemendum á háskólastigi hér á landi úr 10.000 árið 2000 í 15.000 
árið 2003 eða um helming. Samanburður við framhaldsskólastigið er áhugaverður í þessu 
sambandi en á sama tíma fjölgaði nemendum á framhaldsskólastigi á umræddu tímabili aðeins 
um tæp 8%. Athyglisvert er einnig að aðeins 40% nýstúdenta fara beint í háskólanám. Það er því 
ekki framhaldsskólinn sem er að færa háskólunum þessa aukningu heldur skýrist hún fyrst og 
fremst af aukinni aðsókn fólks sem er eldra en 30 ára í háskólanám og eru þar konur í talsverðum 
meirihluta. Þannig hefur fjöldi þeirra sem stunda háskólanám og eru á aldrinum 25–29 ára aukist 
um 33%, fjöldi í aldurshópnum 30–39 ára hefur aukist um 85% og 40 ára og eldri aukist um 87%. 
Ástæður fyrir þessari miklu aukningu sem líkja má við sprengingu eru fjölmargar. Boðið er upp á 
nýjar fræðigreinar og áherslur í háskólunum sem höfða til breiðari hóps en áður. Atvinnulífið 
þróast mjög hratt og gerir síauknar kröfur um aukna menntun og færni. Einstaklingarnir meta 
það svo að háskólamenntunin styrki stöðu þeirra á vinnumarkaðnum eða á annan hátt í lífs-
baráttunni til að aðlagast eða ná valdi á örum breytingum. Aðgengi að háskólum er opnara en 
áður m.a. með notkun upplýsingatækni í fjarnámi sem gerir þátttöku í háskólanámi óháðari tíma 
og stað en áður hefur þekkst. 
Háskólinn á Akureyri hefur tekið virkan þátt í þessari þróun og leitt hana á sumum sviðum. 
Þannig hefur fjöldi nemenda við Háskólann á Akureyri aukist úr u.þ.b. 670 árið 2000 í 1430 árið 
2003 eða meira en tvöfaldast og er þetta mesta fjölgun nemenda sem vitað er um við nokkurn 
háskóla hér á landi á þessu tímabili. Fjöldi þeirra sem stunda nám við Háskólann á Akureyri og 
eru á aldrinum 25–29 ára hefur aukist um 89% frá árinu 2000 til 2003, fjöldi í aldurshópnum 30–39 
ára hefur aukist um 190% og 40 ára og eldri aukist um 162%. Fjöldi þeirra sem stunda fjarnám 
hefur aukist, þeir voru 20% af nemendafjöldanum árið 2000 en 36% af nemendafjöldanum 2003. 
Fjarnemendur stunda sitt nám fyrir milligöngu símenntunarmiðstöðva á 18 stöðum allt í kringum 
landið.
Heyrst hafa efasemdaraddir um að aukin aðsókn fólks sem er eldra en 30 ára í fyrri hluta 
háskólanám sé óæskileg og rétt væri að eyða skattpeningum almennings í annað. Ég er algerlega 
ósammála þessu sjónarmiði. Hér er um að ræða fólk sem hefur oft öðlast mikla og dýrmæta 
reynslu og þekkingu í atvinnulífinu er það færir með sér inn í háskólana þar sem hún er sett í 
samhengi við nýjustu kenningar og þekkingu á viðkomandi fræðasviði. Áhrifin verða því örari 
yfirfærsla þekkingar milli háskóla og atvinnulífsins en áður og að eldra fólk verður virkur 
þátttakandi í þessari þekkingaryfirfærslu sem hraðar allri þróun atvinnulífsins enn frekar.  
Mikilli og örri fjölgun á háskólastigi hljóta að fylgja vaxtarverkir. Fjölgun háskólanema þýða aukin 
útgjöld. Stjórnvöld, með boðun skattalækkana, telja að svigrúm til útgjaldaaukningar sé lítið og 
gera má því ráð fyrir heitum umræðum um fjármögnun háskólastarfseminnar á næstunni þar 
sem þættir eins og takmarkanir á aðgengi í háskólanám og innleiðing skólagjalda verða helstu 
ágreiningsefnin. Ég hef áður lýst yfir afstöðu minni til innheimtu skólagjalda og mun ekki endur-
taka hana hér en ég vara við of ströngum takmörkunum á aðgengi að háskólanámi. Ef við ætlum 
að halda áfram á sömu braut með framþróun efnahagslífs og aukin lífsgæði þarfnast atvinnulífið 
hér á landi fleira en ekki færra háskólamenntaðs fólks.

B.Sc.-próf í hjúkrunarfræði 40
B.Sc.- próf í iðjuþjálfun 11
M.Sc.-próf í hjúkrunarfræði 6
B.Ed.-próf í kennarafræði 31
B.Ed.-próf í leikskólafræði 46
Kennslufræði til kennsluréttinda 42
Diplóma í uppeldis- og menntunarfræði 10
B.Sc.-próf í viðskiptafræði 48
B.Sc.-próf í sjávarútvegsfræði 07
B.Sc.-honors próf í sjávarútvegsfræði 4
B.Sc.-próf í tölvunarfræði  17

Brautskráning vorið 2004 var sem hér segir:
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Fjölgun háskólanema kallar einnig á auknar framkvæmdir, s.s. byggingu húsnæðis og bætta aðstöðu, t.d. á sviði upplýsinga-

tækni og bókasafna. Umrædd fjölgun nemenda krefst þess einnig að hvergi verði slakað á gæðum háskólastarfsins. Háskólinn 

á Akureyri hefur brugðist við því með því að herða inntökuskilyrði og þróa áfram heildstætt mat á gæðum náms, kennslu, 

prófgráða, rannsókna, skipulags og stjórnunar.

Háskólaárið 2003–2004 voru starfræktar sex deildir við Háskólann á Akureyri: auðlindadeild með 95 nemendur, félagsvísinda- 

og lagadeild með 111 nemendur, heilbrigðisdeild með 324 nemendur, kennaradeild með 488 nemendur, rekstrar- og viðskipta-

deild með 362 nemendur og upplýsingatæknideild með 50 nemendur. Var þetta fyrsta starfsár félagsvísinda- og lagadeildar 

sem hóf starfsemi sína með afar öflugu starfi. Samtals stunduðu því 1430 nemendur nám við háskólann og hafa þeir aldrei verið 

fleiri. Árið áður þ.e. háskólaárið 2002–2003 voru um 1070 nemendur við nám í háskólanum og er hér því um mjög mikla 

aukningu að ræða eða um 34%.

Á þessu háskólaári hefur Háskólinn á Akureyri því verið í örri þróun og margar nýjungar hafa litið eða eru að líta dagsins 

ljós. Einkum hefur verið lögð áhersla á að byggja upp rannsóknatengt nám og aðstöðu til rannsókna. 

Þann 1. október nk. verður tekið í notkun um 5000 m2 rannsókna- og nýsköpunarhús við Háskólann á Akureyri sem byggt er 

í einkaframkvæmd. Íslenskir aðalverktakar, Landsafl og ISS Ísland leggja til húsið og reka það í 25 ár. Í byggingunni verður 

fyrsta flokks aðstaða fyrir kennslu og rannsóknir í raunvísindum, m.a. sjávarútvegsfræði, fiskeldi, líftækni, umhverfisfræði og 

tölvunarfræði og þarna verður aðsetur auðlindadeildar og upplýsingatæknideildar háskólans. Á vegum háskólans verða 

þarna einnig Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, Byggðarannsóknastofnun Íslands, Ferðamálasetur Íslands og 

Matvælasetur HA. Í húsinu verður einnig aðstaða fyrir fjölmargar aðrar rannsóknastofnanir sem eru í samstarfi við 

Háskólann á Akureyri. Markmiðið er að þarna myndist sameiginlegur starfsvettvangur sem hvetur fólk af ýmsum 

þekkingarsviðum og með ólíka reynslu að deila skoðunum, hugmyndum og verkefnum. Gert er ráð fyrir að alls verði um 100 

starfsmenn í húsinu þegar starfsemin er komin í fullan gang. Fullyrða má að í þessari byggingu verði miðstöð rannsókna- og 

þróunarstarfs á Norðurlandi og þótt víðar væri leitað og að starfsemin feli í sér mjög mikilvæga hagnýtingarmöguleika fyrir 

hin ýmsu svið þjóðlífs og atvinnulífs. 

Framkvæmdir við bygginguna hafa gengið afar hratt og vel fyrir sig. Framkvæmdatími mun taka innan við ár sem er fáheyrt 

með háskólabyggingu af þessari stærðargráðu. Bygging þessa rannsóknahúss lýsir miklum metnaði af hálfu íslenskra 

stjórnvalda við uppbyggingu Háskólans á Akureyri og kann ég fráfarandi menntamálaráðherra, Tómasi Inga Olrich, og 

núverandi menntamálaráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, bestu þakkir fyrir stórhug þeirra í tengslum við þessa 

framkvæmd. Aðrir ráðherrar, s.s. félagsmálaráðherra, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sjávarútvegsráðherra og umhverfis-

ráðherra hafa einnig stutt þessa framkvæmd dyggilega og eiga þakkir skildar. Góðvinir Háskólans á Akureyri undirbúa 

söfnun í sumar og haust á meðal fyrirtækja og almennings til að fjármagna kaup á rannsóknatækjum í þetta veglega hús. 

Um leið og ég þakka velvild góðvinanna háskólanum til handa er það von mín að forsvarsmenn í atvinnulífi og einstaklingar 

bregðist vel við söfnuninni. Ríkisvaldið hefur gefið þessum aðilum lýsandi fordæmi um stórhug í garð Háskólans á Akureyri.    

Aðrar framkvæmdir eru endurinnréttingar á eldra Sólborgarhúsnæðinu sem munu standa yfir til 2005. Þessar endurbætur 

munu stórbæta vinnuaðstöðu kennara og aðbúnað í mötuneyti. Á þessu ári rennur út samningur háskólans og ráðuneyta 

menntamála og fjármála um byggingaframkvæmdir háskólans og er nauðsynlegt á næstu mánuðum að endurnýja þann 

samning þannig að frekari uppbygging geti haldið áfram. Þegar nýja rannsóknahúsið verður tekið í notkun í haust getur 

háskólinn rýmt á þessu ári tvö eldri og óhagkvæmari hús, þ.e. Glerárgötu 36 og gamla Húsmæðraskólann við Þórunnar-

stræti og verða þá allar starfseiningar háskólans nema kennaradeildin staðsettar á nýja háskólasvæðinu við Sólborg. 

Samhliða uppbyggingu rannsókna- og kennsluhúsnæðis er verið að gera átak í uppbyggingu stúdentaíbúða. Við Tröllagil 29 

er verið að byggja stúdentagarð sem er níu hæða, 3600 m2. Í þessari byggingu verða 36 íbúðir, 14 2ja herbergja íbúðir og 22 

3ja herbergja íbúðir. Á fyrstu og annarri hæð er fjögurra deilda leikskóli sem rekinn er af Akureyrarbæ. Verktaki er Páll 

Alfreðsson og hefur verkið sóst vel og er á undan áætlun. Ljúka á byggingunni í síðasta lagi í ágúst nk. þannig að íbúar geta 

flutt inn í íbúðirnar fyrir upphaf næsta skólaárs. 

Innan deilda háskólans á sér stað mikil áhersla á uppbyggingu rannsókna og framhaldsnáms. Nú 
er boðið upp á framhaldsnám í þremur deildum háskólans, heilbrigðisdeild, kennaradeild og 
auðlindadeild, en allar hinar deildir háskólans eru með áætlanir um uppbyggingu framhalds-
náms. Uppbygging framhaldsnáms styrkir jafnframt uppbyggingu rannsókna við háskólann með 
rannsóknavinnu nemenda í framhaldsnámi. Jafnframt hafa fyrirtæki og félög, s.s. Kaupfélag 
Eyfirðinga, stutt rannsóknir við háskólann í auknum mæli.   
Alþjóðasamstarf er vaxandi þáttur í starfsemi háskólans. Á þessu skólaári sem er að ljúka 
stunduðu a.m.k. 32 erlendir nemendur frá 16 þjóðlöndum nám við Háskólann á Akureyri og 
fyrirsjáanlegt er að þeim mun fjölga á næstunni. Háskólinn á Akureyri hefur tekið virkan þátt í 
samstarfi norðlægra háskóla í tengslum við formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu, sem er á 
ábyrgð utanríkisráðherra, og innan vébanda Rannsóknaþings norðursins sem Forseti Íslands átti 
frumkvæði að stofna. Ennfremur tekur háskólinn virkan þátt í starfsemi Háskóla norðurslóða. 
Þetta alþjóðlega samstarf er einn af mikilvægustu þáttunum í starfsemi háskólans og er bein 
afleiðing af þeirri öflugu kennslu og rannsóknastarfsemi sem þar er stunduð.   
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur nýverið kynnt vaxtarsamning fyrir Eyjafjarðarsvæðið þar sem 
fram koma væntingar stjórnvalda til uppbyggingar á umræddu landssvæði og Háskólanum á 
Akureyri er þar ætlað mikilvægt hlutverk. Ljóst er að atvinnulífið hér á svæðinu getur nýtt sér 
betur færni og sérþekkingu þess ágæta fólks sem lýkur námi við Háskólann á Akureyri. Um-
ræddur vaxtarsamningur gæti orðið mikilvægt tæki í samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og háskóla 
um uppbyggingu enn öflugra atvinnulífs hér á svæðinu og því ber að fagna þessu frumkvæði 
iðnaðarráðherra.
Hér á eftir eru brautskráðir í fyrsta skipti 17 kandídatar með B.S. gráðu í tölvunarfræði. Námi í 
tölvunarfræði í upplýsingatæknideild var komið á fót með samstarfi háskólans, Íslenskrar 
erfðagreiningar og fleiri aðila og hófst starfsemi deildarinnar á haustmisseri 2001. Hópur mjög 
hæfra erlendra kennara starfar við deildina sem gerir hana samkeppnishæfa við bestu tölvunar-
fræðideildir við erlenda háskóla. Kennsla fer fram á ensku en það gerir í senn kleift að bjóða 
erlendum nemendum að nema við deildina sem og að auka hæfni íslenskra nemenda og 
undirbúa þá betur undir störf eða framhaldsnám erlendis. Ég vil þakka kennurum og deildar-
forseta fyrir frábær störf við uppbyggingu deildarinnar. Einnig vil ég þakka Íslenskri 
erfðagreiningu fyrir rausnarlegan stuðning við starfsemi deildarinnar á fyrstu árum hennar. Ég er 
þess fullviss að þessi glæsilegi hópur kandídata sem brautskráist hér mun efla þekkingu og færni 
í tölvunarfræði og starf upplýsingafyrirtækja um allt land. 
Samtals brautskrást 245 kandídatar frá Háskólanum á Akureyri í dag. Að auki brautskrást 17 
hjúkrunarfræðingar og viðskiptafræðingar við sérstaka athöfn sem haldin verður í Reykjanesbæ 
á þjóðhátíðardaginn en þeir hafa stundað fjarnám við háskólann. Samtals verða því á þessu vori 
brautskráðir 262 kandídatar frá Háskólanum á Akureyri og er það langstærsti hópur sem hefur 
brautskráðst héðan. 
Kæru kandídatar, um leið og ég ítreka heillaóskir til ykkar á þessum tímamótum vil ég minna á 
að þó að háskólapróf ykkar sé mikilvægt þá er það aðeins einn áfangi á lærdómsbraut sem þið 
vonandi haldið áfram að fylgja í framtíðarstörfum ykkar.
Ágætu kandídatar, þið eruð í senn drifkrafturinn og besti vitnisburðurinn um hina öru þróun sem 
átt hefur sér stað við Háskólann á Akureyri. Þið fyllið nú þann hóp atorkusamra frumherja sem 
byggt hafa upp Háskólann á Akureyri. Í dag ríkir gleðin hjá ykkur sem hafið náð þessum 
markverða áfanga. Hjá okkur hinum er sú gleði blandin trega að sjá á bak tryggum og metnaðar-
fullum hópi. Hér á eftir verður ykkur afhentur vitnisburður um námsárangur ykkar. Hvert sem 
leið ykkar liggur, til starfa eða framhaldsnáms, mun háskólinn verða metinn eftir menntun ykkar 
hér.
Fyrir hönd háskólans óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar hjartanlega til hamingju með þessi 
tímamót í lífi ykkar og ég óska ykkur velfarnaðar í því starfi, námi og lífi sem bíður ykkar.   
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AUÐLINDADEILD 
Baccalaureorum scientiarum
í sjávarútvegsfræði
 Björn Brimar Hákonarson 
 Eggert Högni Sigmundsson  
 Eyþór Björnsson  
 Helga Sigurrós Valgeirsdóttir  
 Ólafur Eggertsson   
 Svanberg Snorrason    
 Tómas Árnason
Baccalaureorum scientiarum 
honors í sjávarútvegsfræði
 Ásmundur Gíslason 
 Ásta Hrönn Björgvinsdóttir 
 Baldur Snorrason 
 Steinar Rafn Beck Baldursson 

HEILBRIGÐISDEILD 
Hjúkrunarfræðibraut    
Baccalaureorum scientiarum
í hjúkrunarfræði
 Arna Magnúsdóttir
 Auður Mjöll Friðgeirsdóttir 
 Bjarney Þóra Hafþórsdóttir 
 Davíð Aðalsteinsson 
 Drífa Steindórsdóttir 
 Elín Aðalsteinsdóttir 
 Eyrún Kristinsdóttir 
 Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir 
 Guðrún Stefánsdóttir
 Gunnþóra Snæþórsdóttir
 Hallfríður Hjördís Eysteinsdóttir 
 Hanna Vigdís Jóhannesdóttir 
 Hrafnhildur Guðmundsdóttir 
 Hrefna Guðmundsdóttir 
 Hugrún Ósk Ágústsdóttir 
 Hulda Björg Hreiðarsdóttir 
 Ingibjörg Hildur Árnadóttir
 Jóhanna Sigríður Magnúsdóttir
 Katrín Guðmundsdóttir 
 Katrín Þorláksdóttir
 Kristjana Sigríður Barðadóttir
 Laufey Hálfdanardóttir 
 Magna Björk Ólafsdóttir 
 Margrét Ívarsdóttir 
 Rakel Káradóttir
 Sigrún Margrét Vilhjálmsdóttir 
 Snæbjörn Ómar Guðjónsson 
 Sólveig B. Daníelsdóttir 
 Sunna Ipsen
 Þorbjörg Sigurðardóttir 
 Þóra Þorleifsdóttir

Iðjuþjálfunarbraut  
Baccalaureorum scientiarum
í iðjuþjálfunarfræði
 Aðalheiður Reynisdóttir 
 Birna Guðrún Baldursdóttir 
 Björk Arnardóttir
 Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir 
 Hrefna Brynja Gísladóttir 
 Jóhanna Brynhildur Bjarnadóttir 
 Jónína Guðrún Gunnarsdóttir 
 Petrea Guðný Sigurðardóttir 
 Ragna Valdís Elísdóttir 
 Ragnhild Jakobsen 
 Sigurborg Sveinsdóttir

Meistaragráða í hjúkrunarfræði  
Magister Scientiarum 
í hjúkrunarfræði
 Dröfn Kristmundsdóttir 
 Guðríður Elísa Jóhannsdóttir 
 Herdís Jónasdóttir 
 Hildur Magnúsdóttir
 Katrín Blöndal 
 Sigrún Sæmundsdóttir
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Í Ársskýrslu 2003 var birtur rangur listi yfir 
brautskráða kandídata frá leikskólabraut.
Eftirfarandi kandídatar voru brautskráðir f
rá leikskólabraut árið 2003:

Leikskólabraut 
Baccalaureorum educationis 
í leikskólafræði

 Anna Árnína Stefánsdóttir, var í Ársskýrslu
 2003 ranglega sögðhafa brautskráðst 2003 
 með próf í kennslufræði til kennsluréttinda.
 Anna Guðrún Jóhannsdóttir 
 Bergþóra Björk Búadóttir
 Elín Björg Jónsdóttir
 Guðrún Sigríður Jónsdóttir
 Guðrún Stefánsdóttir
 Guðrún Hólmfríður Þorkelsdóttir
 Hafdís Einarsdóttir 
 Heiðdís Björk Karlsdóttir 
 Hjördís Björk Bjarkadóttir 
 Hrafnhildur Fiona Kristinsdóttir
 Hrönn A. Björnsdóttir 
 Ingibjörg Hreinsdóttir 
 Jónína Auður Sigurðardóttir
 Kristín E. Sveinbjörnsdóttir 
 Linda Egilsdóttir
 Ólöf Tryggvadóttir
 Ragnheiður Rúnarsdóttir 
 Rut Viktorsdóttir
 Sigríður Fossdal 
 Sigríður Margrét Helgadóttir 
 Sigrún Baldursdóttir
 Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 
 Sóley Vífilsdóttir 
 Sólrún Óskarsdóttir 
 Stella Bryndís Helgadóttir 
 Unnur Guðrún Gunnarsdóttir 
 Þóra Jóna Árbjörnsdóttir 
 

KENNARADEILD
Grunnskólabraut
Baccalaureorum educationis
í kennarafræði 
almennt svið 
 Elín Ingibjörg Kristófersdóttir 
 Margrét S. Ingimundardóttir 
 Polly Rósa Brynjólfsdóttir
 Valdimar Víðisson
hugvísinda- og tungumálasvið 
 Hólmfríður Guðnadóttir 
 Rakel Friðriksdóttir 
 Sigríður Jakobsdóttir 
myndmenntasvið 
 Hólmfríður Vala Svavarsdóttir 
 Ingibjörg Guðmundsdóttir 
 Maríanna Kristín Ragnarsdóttir 
raunvísindasvið 
 Eva Símonardóttir 
 Hallfríður Hilmarsdóttir 
 Kristjana Halldórsdóttir 
 Ólafur Örn Pálmarsson 
 Rósa María Sigbjörnsdóttir 
tónmenntasvið  
  Pétur Ingólfsson
yngri barna svið                                         
 Anna Berglind Pálmadóttir
 Bjarkey Sigurðardóttir 
 Elías Gunnar Þorbjörnsson 
 Elsa Austfjörð Björnsdóttir 
 Erla Rán Kjartansdóttir
 Erna Jónsdóttir 
 Guðrún Árnadóttir 
 Halldóra Katrín Guðmundsdóttir 
 Hrefna Björg Óskarsdóttir 
 Jóhanna Freydís Þorvaldsdóttir
 Katrín Möller Eiríksdóttir 
 Katrín María Hjartardóttir 
 Svala Einarsdóttir 
 Þorgerður Guðmundsdóttir 
 Þórhildur Jónsdóttir  
 

Leikskólabraut  
Baccalaureorum educationis 
í leikskólafræði
      Aðalheiður Þorbjörg Guðjónsdóttir
 Aníta Lísa Unnarsdóttir
 Anna Linda Nesheim 
 Björg Helga Geirsdóttir 
 Björk Berglind Angantýsdóttir
 Björk Óladóttir 
 Dadda Sigríður Árnadóttir 
 Elín Guðrún Ingvarsdóttir 
 Erna Sigríður Gísladóttir
 Eva Björg Skúladóttir
 Gitta Unn Ármannsdóttir 
 Gróa Kristjánsdóttir 
 Guðbjörg Halldóra Ólafsdóttir 
 Guðlaug Rafnsdóttir 
 Guðrún Matthíasdóttir
 Hólmdís Ragna Benediktsdóttir 
 Hrönn Pétursdóttir 
 Íris Ingþórsdóttir
 Íris Dröfn Jónsdóttir 
 Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir
 Jóhanna Sigurjónsdóttir 
 Jóna Rósa Stefánsdóttir 
 Jónína Rósa Ragnarsdóttir 
 Kristín Sigrún Halldórsdóttir 
 Kristín Björk Viðarsdóttir 
 Lísa Lotta Björnsdóttir 
 Margrét Björk Björgvinsdóttir 
 Margrét Bragadóttir
 Margrét Ósk Reynisdóttir 
 Maríanna Jónsdóttir
 Matthildur Björg Gunnarsdóttir 

 Matthildur Stefánsdóttir
 Nína Anna Dau 
 Nína Midjord Erlendsdóttir 
 Ragnhildur Birna Hauksdóttir 
 Ragnhildur Ólafsdóttir
 Sif Jóhannsdóttir 
 Sigríður Jenný Halldórsdóttir
 Sigríður Jónsdóttir 
 Sigríður Elsa Oddsdóttir 
 Sigrún Edda Hauksdóttir 
 Sigurlaug Kristín Bjarnadóttir 
 Sóley Valdimarsdóttir 
 Stefanía Herborg Finnbogadóttir 
 Suzanne Bieshaar
 Svanhildur Dóra Björgvinsdóttir

Kennslufræði til kennsluréttinda 
 Anna Sigurveig Ólafsdóttir 
 Anna Guðný Sigurgeirsdóttir 
 Arnrún Halla Arnórsdóttir 
 Bergþóra Aradóttir 
 Birna Kristín Baldursdóttir 
 Drífa Jenný Helgadóttir 
 Elín Þóra Friðfinnsdóttir 
 Guðbjörg Helga Hjálmarsdóttir 
 Gunnar Möller Gunnarsson 
 Hildur H. Jónsdóttir 
 Íris Jóhannsdóttir 
 Jóhann Karl Sigurðsson 
 Karólína Baldvinsdóttir 
 Kjartan Ólason 
 Kolbrún Guðný Þorsteinsdóttir 
 Kolbrún Þórðardóttir 
 Kristinn Arnar Guðjónsson 
 Kristín Ágústsdóttir  
 Magnús Kristjánsson 
 Marinó Stefánsson 
 María Albína Tryggvadóttir 
 Nanna Þórhallsdóttir 
 Oddný Finnbogadóttir 
 Ólöf Þóranna Hannesdóttir 
 Ómar Örn Magnússon 
 Óskar Ingi Sigurðsson 
 Pálína Sif Gunnarsdóttir 
 Pjetur St. Arason 
 Ragnar Þór Pétursson 
 Ragnheiður Haraldsdóttir 
 Raimund B. Brockmeyer  
 Rögnvaldur Jóhannesson 
 Sigrún Hallgrímsdóttir 
 Sigurður Torfi Jónsson 
 Skafti Ingimarsson 
 Svanlaugur Jónasson 
 Valdís Björk Þorsteinsdóttir 
 Þóra Ragnheiður Björnsdóttir 
 Þóra Ester Bragadóttir 
 Þórhalla Ágústsdóttir 
 Þórir Aðalsteinsson 
 Þórveig Kristín Árnadóttir

Framhaldsnám til meistaragráðu 
Diplóma í uppeldis- og menntunarfræðum 
 Agnes Agnarsdóttir 
 Birna María Svanbjörnsdóttir 
 Guðný Steina Erlendsdóttir 
 Guðrún Kristín Jóhannsdóttir 
 Jakobína Elín Áskelsdóttir 
 Jenný Gunnbjörnsdóttir 
 Júlíana Harðardóttir 
 Marta Hermannsdóttir 
 Sigrún Kristinsdóttir  
 Sigurborg K. Kristjánsdóttir

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD 
Tölvunarfræðibraut  
Baccalaureorum scientiarum
í tölvunarfræðum
 Alfreð Markússon 
 Bjarni Gunnar Bjarnason 
 Bryndís Sigurðardóttir 
 Einar Máni Friðriksson 
 Ellen Ellertsdóttir 
 Hallur Gunnarsson 
 Haukur Pálmason 
 Hörður Þórisson 
 Jónas Friðrik Steinsson 
 María Ósk Kristmundsdóttir 
 Ólafur Jónsson 
 Ólafur Andri Ragnarsson 
 Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir 
 Sumarliði Guðmar Helgason 
 Sveinbjörn Þ. Sveinbjörnsson 
 Valur Hauksson 
 Yngvi Rafn Yngvason 

VIÐSKIPTADEILD
Baccalaureorum scientiarum
í viðskiptafræði 
Ferðaþjónustubraut 
 Eva Dögg Björgvinsdóttir 
 Harpa Hrönn Stefánsdóttir 
 Katrín Harðardóttir 
 Njáll Trausti Friðbertsson 
Fjármálabraut 
 Anna María Ingþórsdóttir 
 Benedikt Ármannsson 
 Eyþór Ólafur Bergmannsson 
 Guðný Skúladóttir 
 Kristín Björg Helgadóttir 
 Sigurvin Bárður Sigurjónsson 
 Soffía Pétursdóttir 
 Sóley Magnúsdóttir

Markaðsfræðibraut 
 Aðalsteinn Svan Hjelm 
 Auður Úa Sveinsdóttir 
 Guðrún Sigurðardóttir 
 Hörður Rúnarsson 
 Inga Hrefna Kristjánsdóttir 
 John Júlíus Cariglia 
 Sigurbjörg Hjartardóttir 
 Steingrímur Magnússon 
 Sæfríður Marteinsdóttir 
 Tanja Sif Árnadóttir 
 Valur Ásmundsson 
 Vigdís Álfheiður Stefánsdóttir

Stjórnunarbraut                                                                
 Ágústa Hrönn Kristinsdóttir 
 Bergsveinn Snorrason 
 Bóel Hjartardóttir 
 Brynja Guðjónsdóttir 
 Gunnar Þórðarson 
 Íris Jóhannsdóttir 
 Jóhannes Ó. Stephensen 
 Jón Ólafsson 
 Karl Kristján Ásgeirsson 
 Kristjana Kristjánsdóttir 
 Lilja Sveinsdóttir 
 Marta María Heimisdóttir 
 Sigurlína Styrmisdóttir 
 Stefanía Dögg Vilmundardóttir 
 Svava Júlía Jónsdóttir 
 Thelma Guðmundsdóttir 
 
 

  
  

HEILBRIGÐISDEILD                  
Hjúkrunarfræðibraut  
Baccalaureorum scientiarum 
í hjúkrunarfræði
 Anna María Einarsdóttir 
 Erla Svava Sigurðardóttir 
 Guðbjörg Ágústa Sigurðardóttir 
 Kristjana G. Guðbergsdóttir 
 Margrét Blöndal 
 Sigríður Særún Gautsdóttir 
 Sólveig Ágústa Guðmundsdóttir 
 Vigdís Elísdóttir 
 Þórný María Heiðarsdóttir

VIÐSKIPTADEILD
Baccalaureorum scientiarum 
í viðskiptafræði 
Fjármálabraut  
 Ásta Gunnarsdóttir 
 Hlöðver Sigurðsson 
 Hörður Hilmarsson 
 Jón Rúnar Hilmarsson 
 Lilja Samúelsdóttir 
 Þórunn Ósk Haraldsdóttir

Markaðsfræðibraut 
 Karítas Sara Gunnarsdóttir

Stjórnunarbraut 
 Ágústa Guðmarsdóttir

Brautskráning 12. júní 2004
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AUÐLINDADEILD

Björn Brimar Hákonarson.
Flæðisöltun – pækill.

Eggert Högni Sigmundsson.
Frá bónda til lokaafurðar: 
nýtingagreining grísakjöts úr 
úrbeininga- og flæðilínu Marels
hjá Norðlenska.
Verkefnið er lokað.

Eyþór Björnsson.   
Olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans
og losun gróðurhúsalofttegunda frá honum.

Helga Sigurrós Valgeirsdóttir. 
Fiskistofa sem þjónustustofnun.

Ólafur Eggertsson. 
Útgerðarfélag Akureyringa hf.: 
pakkningar og gæði þorskbita.
Verkefnið er lokað til 2006.

Svanberg Snorrason. 
Bónuskerfi Útgerðarfélags Akureyringa: 
greining á núverandi kerfum, endurbætur
á þeim eða tillögur að nýjum kerfum.
Verkefnið er lokað til 1. maí 2006.

Tómas Árnason. 
Lúðueldi í Eyjafirði.

Sjávarútvegsfræði – honors

Ásmundur Gíslason.
Mysuafurðir.

Ásta Hrönn Björgvinsdóttir.
Sjálflýsandi fiskiskilja: prófuð í rækjuvörpu.

Baldur Snorrason.
Gæðastjórnun og gæðakerfi.

Steinar Rafn Beck Baldursson.
Los: ástæður og áhrif aukningar við vinnslu.
Verkefnið er lokað til 2006.

HEILBRIGÐISDEILD

Hjúkrunarfræðibraut

Anna María Einarsóttir, Margrét Blöndal og
Sólveig Ágústa Guðmundsdóttir.
Þróun á heilsu og líðan kvenna 
fyrir og eftir offituaðgerð. 

Arna Magnúsdóttir og Katrín Guðmundsdóttir.
Viðhorf flutningabílstjóra til þekkingar
og þjálfunar í skyndihjálp.

Auður Mjöll Friðgeirsdóttir, Jóhanna Sigríður Magnúsdóttir,
Laufey Hálfdanardóttir og Þorbjörg Sigurðardóttir.
Viðhorf einstaklinga til hjúkrunar á hand- og lyflæknisdeild FSN. 

Bjarney Þóra Hafþórsdóttir og Erla Svava Sigurðardóttir.
Ævintýri gerast enn: upplifun íslenskra hjúkrunarfræðinga
af því að starfa á stríðshrjáðum svæðum.

Davíð Aðalsteinsson, Guðrún Stefánsdóttir, 
Sólveig Bjarney Daníelsdóttir og Sunna Ipsen.
NIC hjúkrunarmeðferðir: rannsókn á notkun 
NIC hjúkrunarmeðferða meðal hjúkrunarfræðinga á FSA.

Drífa Steindórsdóttir, Hrafnhildur Guðmundsdóttir
og Margrét Ívarsdóttir: Ánægja kvenna með þá þjónustu sem 
þær fá frá ljósmæðrum í fæðingu og sængurlegu á kvennadeild 
FSA.

Elín Aðalsteinsdóttir, Katrín Þorláksdóttir
og Snæbjörn Ómar Guðjónsson.
Heimahjúkrun barna á Akureyri: þarfir foreldra sem 
nýta sér heimahjúkrun barna á Akureyri.

Eyrún Kristinsdóttir.
Ígrundun: notkun ígrundunar í hjúkrun.

Guðbjörg Ágústa Sigurðardóttir.
Af hverju greip enginn inn í?: upplifun einstaklings af 
vanrækslu og tilfinningalegu og andlegu ofbeldi á 
uppvaxtarárum: fyrirbærafræðileg rannsókn.

Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir og Hulda Björg Hreiðarsdóttir.
Þetta situr ennþá í mér: upplifun foreldra barna sem dvalið hafa 
á gjörgæsludeild.

Gunnþóra Snæþórsdóttir og Sigrún Margrét Vilhjálmsdóttir.
Viðhorf, þekking og ánægja íbúa á þjónustu Heilbrigðisstofnunar 
Austurlands á Egilsstöðum.

Hallfríður Hjördís Eysteinsdóttir.
Geðsjúkdómar eru líka sjúkdómar: upplifun foreldra af mismun á 
þjónustu: fyrirbærafræðileg rannsókn á reynslu foreldra 
barna/unglinga með geðræn vandamál af stuðningi og 
stuðningsleysi af hálfu heilbrigðisþjónustunnar.

Hanna Vigdís Jóhannesdóttir og Magna Björk Ólafsdóttir.
Áfallastreita meðal sjúkraflutninga- og slökkviliðsmanna.

Hrefna Guðmundsdóttir, Rakel Káradóttir og Þóra Þorleifsdóttir.
Að starfa sem hjúkrunarfræðingur í heilsugæslu á landsbyggðinni.

Hugrún Ósk Ágústsdóttir og Ingibjörg Hildur Árnadóttir.
Ánægja foreldra: rannsókn á ánægju foreldra með þjónustu dagdeildar 
barna á FSA.

Kristjana Sigríður Barðadóttir.
Ég þarfnast framtíðar: upplifun kvenna af mansali og afleiðingar þess á 
líkamlega, sálræna og félagslega líðan þeirra.

Kristjana Guðrún Guðbergsdóttir, Sigríður Særún Gautsdóttir, Vigdís 
Elísdóttir og Þórný María Heiðarsdóttir.
Lífið heldur áfram: upplifun einstaklinga á draugaverkjum eftir 
útlimamissi.

Iðjuþjálfunarbraut

Aðalheiður Reynisdóttir, Björk Arnardóttir og Ragnhild Jakobsen.
Leikur er gulls ígildi: rannsókn á leik 9–12 ára barna á Eyjafjarðarsvæðinu.

Birna Guðrún Baldursdóttir og Sigurborg Sveinsdóttir.
Viðhorf foreldra til þjónustu iðjuþjálfa.

Hólmdís Freyja Methúsalemsdóttir og Petrea Guðný Sigurðardóttir.
Matstækið Infant/Toddler Sensory Profile: frammistaða íslenskra barna frá 
fæðingu til þriggja ára aldurs.

Hrefna Brynja Gísladóttir, Jóhanna Brynhildur Bjarnadóttir og Ragna 
Valdís Elísdóttir.
Hvers vegna hegðar fólk sér eins og það gerir og kýs ákveðið umhverfi og 
aðstæður fram yfir aðrar?: rannsókn á matstækinu Sensory Profile fyrir 
unglinga og fullorðna.

Jónína Guðrún Gunnarsdóttir.
Unglingar, sérþarfir og skólatengd iðja: eigindleg rannsókn á þörfum 
unglinga á aldrinum 12–15 ára í grunnskólum Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar.

Meistaragráðunám í hjúkrun

Dröfn Kristmundsdóttir.
Experience of nurses working on psychiatric wards: empowering and 
disempowering job related factors: a phenomenological study.

Guðríður Elísa Jóhannsdóttir.
"How was your day?": a phenomenological study of factors influencing and 
shaping the work of effective nurse directors in Iceland.

Herdís Jónasdóttir.
Individual experiences of communication with health care providers during 
chemotherapy period: a hermeneutic study.

Hildur Magnúsdóttir.
Growing through experiencing and overcoming strangeness and 
communication barriers: the essential structure of becoming a foreign 
nurse: a phenomenological study.

Katrín Blöndal.
The essential structure of the challenges of caring for patients with pain: 
a phenomenological study.

Sigrún Sæmundsdóttir.
The lived experience after a loss of a loved one to cancer.

KENNARADEILD

Grunnskólabraut

Anna Berglind Pálmadóttir og Katrín María Hjartardóttir.
Þið leyfið okkur að föndra svo mikið: kennsla nýbúa í almennum bekkjum 
byggð á söguaðferð.

Bjarkey Sigurðardóttir.
Að skóladegi loknum.

Elías Gunnar Þorbjörnsson og Þórhildur Jónsdóttir.
Sértækir lestrarörðugleikar: orsakir og úrræði.

Elín Ingibjörg Kristófersdóttir og María Hrönn Valberg (brautskráð 2001).
Það er svo bágt að standa í stað: brottfall og brottfallsnemendur.

Elsa Austfjörð Björnsdóttir og Hallfríður Hilmarsdóttir.
„Fuglinn segir bí bí bí“: þemaverkefni á vef um fugla.

Erla Rán Kjartansdóttir og Erna Jónsdóttir.
Sjálfsmat grunnskóla – hvati eða kvöð?: viðhorf skólastjórnenda og 
kennara til sjálfsmats.

Eva Símonardóttir.
Jörðin er okkar: Molti fer í ferð.

Guðrún Árnadóttir og Svala Einarsdóttir.
Bætt samskipti, ánægðari börn, öflugra nám: viðhorf kennara og foreldra 
til samstarfs heimila og skóla.

Halldóra Katrín Guðmundsdóttir.
Að hefja lestrarnám.

Hólmfríður Guðnadóttir og Soffía Pálmadóttir (brautskráð 2005).
Kjörþögli: þegar orðin vilja ekki koma.

Hólmfríður Vala Svavarsdóttir og Maríanna Kristín Ragnarsdóttir.
Myndlistarkennsla í grunnskólum: fagmiðuð myndlistarkennsla og 
samþætting. 

Hrefna Björg Óskarsdóttir og Jóhanna Freydís Þorvaldsdóttir.
Sterk sjálfsmynd: lykillinn að forvörnum.

Ingibjörg Guðmundsdóttir.
Fámenn fagmiðuð myndlistarkennsla: könnun á myndlistarkennslu í 
fámennum grunnskólum Þingeyjarsýslna.

Katrín Möller Eiríksdóttir og Kristjana Halldórsdóttir.
Lok, lok á læsi: lesblinda og athugun á áhrifum Davis-aðferðarinnar í 
kennslustofunni.

Margrét S. Ingimundardóttir.
Betur má ef duga skal: ferli þróunarverkefnis gegn einelti.

Ólafur Örn Pálmarsson.
Bráðger börn í daglegu skólastarfi: er þörfum bráðgerra barna mætt 
í stærðfræði á miðstigi grunnskólans?

Polly Rósa Brynjólfsdóttir og Þorbjörg Dóra Gunnarsdóttir 
(brautskráð 2000).
Svo læra börn sem á bæ er títt: kennsluaðferðirnar sem nokkrar 
kennslubækur mæla með eða bjóða upp á.
Verkefnið er lokað.

Pétur Ingólfsson.
Félagakennsla: afrísk tónlist í íslenskum skóla.

Rakel Friðriksdóttir og Herdís Alberta Jónsdóttir (brautskráð 2005).
Cool strákar og cute stelpur?: kynjamunur í textaritun 
grunnskólanemenda á Norðurlöndum.

Rósa María Sigbjörnsdóttir.
Jarðvísindakennsla í grunnskólum.

Sigríður Jakobsdóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (brautskráð frá 
leikskólabraut 2003, hefur ekki brautskráðst brá grunnskólabraut).
Þar sem ræturnar liggja: danskan í ljósi sögunnar og viðhorf 
nemenda til dönskunáms.

Valdimar Víðisson.
Heimanám.

Þorgerður Guðmundsdóttir og Kolbrún Sigurgeirsdóttir (brautskráð 
2005).
Sá á kvölina sem á völina: mismunandi aðferðir við námsmat.

Leikskólabraut

Aðalheiður Þorbjörg Guðjónsdóttir og Matthildur Stefánsdóttir.
Hinn skynsamlegi agi: dyggðugt líferni og lífshamingja fara saman.

Aníta Lísa Unnarsdóttir.
Gott er að eiga góðan að: mikilvægi geðtengsla.

Anna Linda Nesheim.
Könguló varð að krossfiski ...: hvernig er hægt að vinna samkvæmt 
fljótandi námskrá í leikskóla.

Björg Helga Geirsdóttir og Ragnhildur Birna Hauksdóttir.
Taktu mér eins og ég er: heildtæk skólastefna.

Björk Óladóttir.
Hreyfing og heilbrigði leikskólabarna.

Björk Berglind Angantýsdóttir.
Börn og tónlist: hefur tónlistarnám í leikskóla áhrif á áframhaldandi 
tónlistarnám barna?

Dadda Sigríður Árnadóttir og Sigríður Jenný Halldórsdóttir.
Örvun lestrarnáms í leikskóla.

Elín Guðrún Ingvarsdóttir.
Tengslamyndun og leikskólastarf.
Verkefnið er lokað til 2007.

Erna Sigríður Gísladóttir og Hrönn Pétursdóttir.
Menning í nútímasamfélagi: fjölmenningarleg viðhorf og 
mannskilningur.

Eva Björg Skúladóttir og Heiða Hrönn Theodórsdóttir (brautskráð 
2005).
Leyndardómar náttúrunnar.

Gitta Unn Ármannsdóttir og Jóhanna Sigurjónsdóttir.
Einelti og afleiðingar þess: stig af stigi sem forvörn í leikskólum.

Gróa Kristjánsdóttir.
Umhverfið og leikskólinn.

Guðbjörg Halldóra Ólafsdóttir.
Tvítyngi: mikilvægi móðurmáls.

Guðlaug Rafnsdóttir og Stefanía Herborg Finnbogadóttir.
Athyglisbrestur og meðferðarúrræði til handa börnum.

Guðrún Matthíasdóttir.
Góð bók er gulls ígildi: börn og bækur.

Hólmdís Ragna Benediktsdóttir og Þórunn Hafsteinsdóttir 
(brautskráð 2005).
Hver og einn hefur sitt göngulag í sorginni: úrvinnsla barna úr 
áföllum.

Íris Dröfn Jónsdóttir og Svanhildur Dóra Björgvinsdóttir.
Umhverfið sem þriðji kennarinn.

Íris Ingþórsdóttir og Jónína Rósa Ragnarsdóttir.
Að ala upp ábyrga æsku: sjálfræði sem markmið menntunar.

Jóhanna Birna Sigbjörnsdóttir og Nína Midjord Erlendsdóttir.
Rætur leikskólastarfs á Egilsstöðum.

Jóna Rósa Stefánsdóttir.
Samstarf heimila og leikskóla: menntun og uppeldi veltur á ýmsu 
eins og flest annað þegar tveir eiga í hlut.

Kristín Sigrún Halldórsdóttir.
Börn og tilfinningar.

Kristín Björk Viðarsdóttir.
Fjölskyldur samkynhneigðra.

Lísa Lotta Björnsdóttir.
Áfallahjálp með börnum.

Margrét Bragadóttir.
Undirbúningur fyrir lestrarnám.

Margrét Ósk Reynisdóttir.
Blöndun fatlaðra og ófatlaðra barna mótar þjóðfélag án 
aðgreiningar: móttaka barns með fötlun í leikskóla.

Margrét Björk Björgvinsdóttir.
Hvar sem lítið lautarblóm langar til að gróa: rannsóknarritgerð um 
lífsleikni.

Maríanna Jónsdóttir.
Sögulestur í leikskóla.

Matthildur Björg Gunnarsdóttir.
Sjón er sögu ríkari: áhrif sjónvarps á börn.

Nina Anna Dau.
Hvað eiga þau að læra?: nám eins til tveggja ára gamalla barna 
í leikskólum. Verkefnið er lokað.

Ragnhildur Ólafsdóttir.
Náttúran og yngri börnin.

Sif Jóhannsdóttir.
Einhverfa og einstaklingsnámskrá barna.

Sigríður Jónsdóttir.
Reggio og tónlist.

Sigríður Elsa Oddsdóttir.
Fjölgreindakenning Howards Gardners: umhverfisgreind.

Sigrún Edda Hauksdóttir.
Kynjaskipt leikskólastarf: hver er ávinningurinn ? Verkefnið er lokað.

Sigurlaug Kristín Bjarnadóttir.
Gæðastjórnun í leikskólum.

Sóley Valdimarsdóttir.
Mikilvægi tónlistar.

Suzanne Bieshaar.
Félagsþroski heyrnarlausra barna á leikskólaaldri.

Diplóma í uppeldis- og menntunarfræðum

Agnes Agnarsdóttir og Júlíana Harðardóttir.
Skipulag sérkennslu í leikskólum.

Birna María Svanbjörnsdóttir.
Barnið í brennidepli: könnun á viðhorfum foreldra til uppeldismála.

Guðný Steina Erlendsdóttir.
Námsefni í heimspeki fyrir leikskólabörn.
Verkefnið er lokað.

Guðrún Kristín Jóhannsdóttir.
Spegill segir ekki ósatt: leiklist í grunnskólanum.

Jakobína Elín Áskelsdóttir.
Lífsleikni í leikskóla.

Jenný Gunnbjörnsdóttir.
Námsaðlögun í efri bekkjum grunnskóla.

Marta Hermannsdóttir.
Bilið brúað: áhrif samstarfs leikskólans Ástúns og Grunnskóla 
Breiðdalshrepps á upphaf skólagöngu barna í 1. bekk.

Sigrún Kristinsdóttir og Sigurborg K. Kristjánsdóttir.
Leikskólastjórinn í breyttu samfélagi.
Verkefnið er lokað.

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD

Alfreð Markússon.
Firewall handling.

Bjarni Gunnar Bjarnason.
The Statistical analyzer.

Bryndís Sigurðardóttir.
EDI/XML in e-commerce.
Verkefnið er lokað til júlí 2006.

Einar Máni Friðriksson.
Road vision.

Ellen Ellertsdóttir.
Traffic simulation for Akureyri.
Verkefnið er lokað.

Hallur Gunnarsson.
KUNST: the art of awareness.

Haukur Pálmason.
Health scheduler: a web based booking system for health care services. 
Verkefnið er lokað til 1. ágúst 2007.

Hörður Þórisson.
Serial data acquisition over the internet.
Verkefnið er lokað til 2008.

Jónas Friðrik Steinsson.
The Genome generator.

María Ósk Kristmundsdóttir.
REPS: rehabilitation expert systems for post-stroke patients.

Ólafur Jónsson.
Neropoles: using expert systems to monitor pumps in power plants.
Verkefnið er lokað.

Ólafur Andri Ragnarsson.
Gymulation registration systems.

Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir.
Mars settlement planner.
Verkefnið er lokað.

Sumarliði Guðmar Helgason.
The Bicycool software system.
Verkefnið er lokað til 16. apríl 2007.

Sveinbjörn Þ. Sveinbjörnsson.
DEUCE: a whist drive system.
Verkefnið er lokað til 2010.

Valur Hauksson.
VirtualCPU: simulation framework.

Yngvi Rafn Yngvason.
Jfactor.
Verkefnið er lokað til 2009.

VIÐSKIPTADEILD

Aðalsteinn Svan Hjelm og Bergsveinn Snorrason.
Exportation of trawl floats: a marketing appraisal of France, 
Portugal and Spain.
Unnið í samstarfi við Sæplast.
Verkefnið er lokað til 2009.

Anna María Ingþórsdóttir.
Hvaða áhrif hafa breytingar á húsnæðislánakerfinu
árið 2004 á vaxtakjör húsnæðislána?

Auður Úa Sveinsdóttir.
Sameining og yfirtaka fyrirtækja: lykilþættir árangurs.

Ágústa Hrönn Kristinsdóttir.
Breytingastjórnun: dæmi um Hans Petersen.

Ágústa Guðmarsdóttir.
Stefnumiðað árangursmat hjá sveitarfélögum á Suðurnesjum.

Ásta Gunnarsdóttir.
Eru vilnanir góður kostur fyrir Kaffitár?

Benedikt Ármannsson.
Vísitölusjóðir: og notkun á þeim meðal fagfjárfesta á Íslandi.
Verkefnið er lokað til 26. maí 2006.

Bóel Hjartardóttir.
Sjúkraflutningaskólinn: stefnumótun.
Verkefnið er lokað til 2009.

Brynja Guðjónsdóttir.
Áætlanagerð: veitingastaðurinn Viðeyjarstofa.
Unnið fyrir Goða-Torg ehf.
Verkefnið er lokað til maí 2009.

Eva Dögg Björgvinsdóttir.
Innra markaðsstarf hótela á Íslandi.

Eyþór Ólafur Bergmannsson.
Arðsemi í íslenskum sjávarútvegi: árin 1999–2003.

Guðný Skúladóttir.
Viðbótarlífeyrissparnaður: ávöxtunar- og kostnaðarathugun.

Guðrún Sigurðardóttir og Harpa Hrönn Stefánsdóttir.
Hlíðarfjall: markaðsathugun á Bretlandi.

Gunnar Þórðarson og Karl K. Ásgeirsson.
Stefnumótun og samhæft árangursmat Menntaskólans á Ísafirði.

Hlöðver Sigurðsson.
Ávinningur af notkun harðkornadekkja í stað nagladekkja á 
höfuðborgarsvæðinu með tilliti til vegslits og umferðarmengunar.

Hörður Hilmarsson.
Áhrif íbúðarforms á ráðstöfunartekjur ellilífeyrisþega.

Hörður Rúnarsson og John Júlíus Cariglia.
Lyfjamarkaðurinn á Íslandi: úttekt á markaðsháttum unnin fyrir 
PharmArctica.

Inga Hrefna Kristjánsdóttir.
Íslenskur útflutningur.

Íris Jóhannsdóttir.
Áætlanagerð: Skinnaiðnaður Akureyri ehf.
Verkefnið er lokað til 2010.

Jóhannes Ó. Stephensen og Thelma Guðmundsdóttir.
Starfsviðhorf: mikilvægi þess að hafa ánægða starfsmenn.
Verkefnið er lokað til 30. apríl 2009.

Jón Ólafsson.
Samskipti starfsmanna og rekstrarstjóra.
Verkefnið er lokað.

Jón Rúnar Hilmarsson.
Stefnumótun og skorkort Samfés.
Verkefnið er lokað til 2009.

Karítas Sara Gunnarsdóttir.
Bláa lónið: innra markaðsstarf og áhrif þess á ímynd.

Katrín Harðardóttir og Stefanía Dögg Vilmundardóttir.
Dalvíkurbyggð: markaðssetning ferðamannastaðar.

Kristín B. Helgadóttir.
Hvaða áhrif munu aukin útlán Íbúðalánasjóðs hafa á útlán 
banka og sparisjóða?

Kristjana Kristjánsdóttir og Hadda Hreiðarsdóttir (brautskráð 2005).
Þykir hverjum sinn fugl fagur?: lokaársnemar í viðskiptafræði á 
Íslandi tjá hug sinn.

Lilja Samúelsdóttir.
Áhrif gengisflökts á erlendar fjárfestingar þriggja stærstu 
lífeyrissjóða landsins.

Lilja Sveinsdóttir.
Dreifður tónlistarskóli.

Marta María Heimisdóttir.
Lánstraust hf.: Áhrif af skráningu vanskila og upplýsingamiðlunar 
um viðskiptasögu aðila.
Verkefnið er lokað.

Njáll Trausti Friðbertsson.
Tekjugreining á gjaldeyristekjum í ferðaþjónustu 1990–2003.
Verkefnið er lokað.

Sigurbjörg Hjartardóttir.
Vöruflutningur á Norðurland eystra: skila bættar vegasamgöngur 
aukinni ferðatíðni og lægsta verði?

Sigurlína H. Styrmisdóttir.
EFQM líkanið og stoðþjónusta Háskólans á Akureyri.
Verkefnið er lokað til 2007.

Sigurvin Bárður Sigurjónsson.
Íslenski ríkisskuldabréfamarkaðurinn: fyrirætlaðar breytingar á 
verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs og áhrif þeirra á stöðu hús- og 
húsnæðisbréfa á almennum verðbréfamarkaði.

Soffía Pétursdóttir.
Bóksala Félags stúdenta við Háskólann á Akureyri.

Sóley Magnúsdóttir.
Efnahagsleg staða fjölskyldna á Akureyri og í Reykjavík.

Steingrímur Magnússon.
Hefur staðsetning áhrif á ákvörðun viðskiptavina um val á verslun og 
þá hversu mikil?
Verkefnið er lokað til 2014.

Svava Júlía Jónsdóttir.
Starfsmannaráðningar og virkjun mannauðs í leit að þekkingu og 
færni.

Sæfríður Marteinsdóttir og Vigdís Álfheiður Stefánsdóttir.
Kynningarmál ferðaþjónustufyrirtækja í Eyjafirði: menning og ímynd.

Tanja Sif Árnadóttir.
Internet banking in Iceland: a comparison.
Verkefnið er lokað.

Valur Ásmundsson.
Ferskur eldislax á heimamarkaði: markaðsathugun.
Verkefnið er lokað til 2007.

Þórunn Ósk Haraldsdóttir.
Úthýsing.
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Starfsmenn Starfsheiti Símanr Netfang
   
Adam Bridgen Lektor, upplýsingatæknideild 460 8602 adamb@unak.is
Adam Óskarsson Kerfisfræðingur, samskiptamiðstöð 460 8086 adam@unak.is
Aðalbjörg Guðmundsdóttir Fulltrúi, skiptiborð / afgreiðsla 460 8032 ag@unak.is
Agnes Eyfjörð Verkefnisstjóri, bókhald 460 8013 agnes@unak.is
Andrew Brooks Dósent, heilbrigðisdeild 460 8470 andy@unak.is
Anna Þóra Baldursdóttir Deildarforseti, kennaradeild 460 8552 anna@unak.is
Anna Ólafsdóttir Aðjunkt, kennaradeild 460 8577 anno@unak.is
Arnheiður Eyþórsdóttir Verkefnisstjóri matvælaseturs HA 460 8502 arnh@unak.is
Arnrún Magnúsdóttir Aðjunkt, kennaradeild 460 8565 am@unak.is
Astrid M. Magnúsdóttir Háskólabókavörður 460 8051 astrid@unak.is
Axel Björnsson Prófessor, kennaradeild 460 8512 ab@unak.is
Ágúst Þór Árnason Verkefnisstjóri, félagsvísinda- og lagadeild 460 8657 agust@unak.is
Árún K. Sigurðardóttir Lektor, brautarstjóri, hjúkrunarfræði 460 8464 arun@unak.is
Ása Guðmundardóttir Skrifstofustj. viðskiptadeildar 460 8037 asa@unak.is
Ásta Margrét Ásmundsdóttir Aðjunkt, auðlindadeild 460 8509 astam@unak.is
Bára Sigurjónsdóttir Aðjunkt, heilbrigðisdeild 460 8461 baras@unak.is, barahsig@landspitali.is,
Benedikt Sigurðarson Aðjunkt, kennaradeild, viðskiptadeild 460 8405 bensi@unak.is
Bergþóra Aradóttir Sérfræðingur, Ferðamálasetur 460 8931 bergt@unak.is
Birgir Guðmundsson Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8658 birgirg@unak.is
Birna María Svanbjörnsdóttir Sérfræðingur, skólaþróunarsvið 460 8568 mariasv@unak.is
Bjarni P. Hjarðar Deildarforseti, viðskiptadeild (í leyfi) 460 8401 bh@unak.is
Bjarni S. Jónasson Forstöðumaður heilbrigðisvísindastofnunar HA 460 8490 bjarnij@unak.is
Björk Sigurgeirsdóttir Viðskiptafræðingur, RHA 460 8904 bjork@unak.is
Björn Gunnarsson Deildarforseti, auðlindadeild 460 8501 bjorng@unak.is
Björn Jóhannsson Rekstrarstjóri 460 8023 bj@unak.is
Bragi Guðmundsson Dósent, brautarstjóri grunnskólabr., kennaradeild 460 8559 bragi@unak.is
Cédric Viale Stundakennari  cedric@bifrost.is
Douglas Dankel Lektor, upplýsingatæknideild 460 8604 doug@unak.is
Dórótea Valgarðsdóttir Umsjónarmaður, Sólborg 460 8020 dorotv@unak.is
Einar Hreinsson Lektor, auðlindadeild 575 2301 einar@fishingnet.is;einarh@unak.is
Einar Júlíusson Dósent, auðlindadeild 460 8514 einarjul@unak.is
Eiríkur Brynjólfsson Aðjúnkt, kennaradeild 460 8564 eirikur@unak.is
Elizabeth Fern Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8659 liz@unak.is
Elín Aradóttir Sérfræðingur, RHA 460 8906 elina@unak.is
Elín Ebba Ásmundsdóttir Lektor, iðjuþjálfun 460 8468 ebba@unak.is; ebba@landspitali.is
Elín Díanna Gunnarsdóttir Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8670 edg@unak.is
Elín Dögg Gunnarsdóttir Aðjunkt, viðskiptadeild 460 8413 eling@unak.is
Elín Hallgrímsdóttir Símenntunarstjóri, RHA 460 8091 emh@unak.is
Elísabet Hjörleifsdóttir Lektor, heilbrigðisdeild 460 8458 elisabet@unak.is
Emil Ragnarsson Lektor, auðlindadeild  emilr@simnet.is
Erla Vala Elísdóttir Umsjónarmaður, Þingvallastræti 463 0905 erlae@unak.is
Erla Þrándardóttir Verkefnisstjóri, félagsvísinda- og lagadeild 460 8663 erlathr@unak.is
Erlendur Steinar Friðriksson Verkefnastjóri fjarkennslu, samskiptamiðstöð 460 8071 steinar@unak.is
Erlingur Harðarson Kerfisstjóri, samskiptamiðstöð 460 8080 erlingur@unak.is
Eygló Björnsdóttir Aðjunkt, kennaradeild 460 8576 eyglob@unak.is
Eyjólfur Guðmundsson Lektor, auðlindadeild 460 8508 eyjolfur@unak.is
Finnur Friðriksson Aðjunkt, kennaradeild 460 8575 finnurf@unak.is
Francesco Milazzo Stundakennari  frmilazzo@libero.it
Garrett Barden Stundakennari, félagsvísinda- og lagadeild  garrettbarden@yahoo.co.uk
Gerardo Reynaga Tæknimaður, samskiptamiðstöð 460 8082 gerardo@unak.is
Giorgio Baruchello Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8664 giorgio@unak.is
Grétar Þór Eyþórsson Forstöðumaður, RHA og Byggðarannsóknastofnunar 460 8901 gretar@unak.is
Guðfinna Hallgrímsdóttir Verkefnastjóri klínísks náms, hjúkrun 460 8463 gudfinna@unak.is  
Guðmundur Engilbertsson Aðjunkt,sérfræðingur, skólaþróunarsvið 460 8579 ge@unak.is
Guðmundur H. Frímannsson Deildarforseti, kennaradeild (í leyfi) 460 8551 ghf@unak.is
Guðmundur Ævar Oddsson Sérfræðingur, RHA 460 8908 godds@unak.is
Guðmundur Kristján Óskarsson Lektor, viðskiptadeild 460 8415 gko@unak.is
Guðný Skaftadóttir Umsjónarmaður, Þingvallastræti 460 8024 gudny@unak.is
Guðrún Árnadóttir Dósent, iðjuþjálfun (í leyfi) 460 8467 arnad@unak.is
Guðrún Alda Harðardóttir Lektor, kennaradeild 461 1345 gudrun@unak.is
Guðrún Pálmadóttir Lektor, brautarstjóri, iðjuþjálfun 460 8466 gudrunp@unak.is
Gunnar Árnason Stundakennari, félagsvísinda- og lagadeild  gunnar@ma.is
Gunnar Karlsson Lektor, viðskiptadeild  Gunnar.Karlsson@skattur.is
Gunnhildur Helgadóttir Fulltrúi /skiptiborð RHA 460 8900 gh@unak.is
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir Lektor, viðskiptadeild 460 8414 hafdisb@unak.is
Hafdís Skúladóttir Lektor, heilbrigðisdeild 460 8456 hafdis@unak.is
Halldóra Haraldsdóttir Lektor, kennaradeild 460 8578 hh@unak.is
Hanna Þórey Guðmundsdóttir Skrifstofustjóri, félagsvísinda- og lagadeild 460 8039 hannag@unak.is
Hannes Pétursson Umsjónarmaður, Þingvallastræti 460 8024 hannesp@unak.is
Haraldur Krüger Rekstrarstjóri FÉSTA 460 8095 kruger@unak.is
Hekla Gunnarsdóttir Sérfræðingur, RHA  hekla@unak.is
Helgi M. Bergs Lektor, viðskiptadeild, deildarforseti 460 8410 helgi@unak.is
Helgi Gestsson Lektor, viðskiptadeild 460 8411 helgig@unak.is
Hermann Óskarsson Dósent, heilbrigðisdeild 460 8455 hermann@unak.is
Hildigunnur Svavarsdóttir Lektor, heilbrigðisdeild (í leyfi) 460 8460 hs@unak.is
Hjalti Jóhannesson Sérfræðingur, RHA 460 8903 hjalti@unak.is
Hjördís Sigursteinsdóttir Sérfræðingur, RHA 460 8905 hjordis@unak.is
Hjörleifur Einarsson Prófessor, auðlindadeild 460 8504 hei@unak.is
Hrefna Hagalín Verkefnisstjóri bókhalds 460 8012 hrefna@unak.is
Hrefna Kristmannsdóttir Prófessor, auðlindadeild 460 8513 hk@unak.is
Hreiðar Þór Valtýsson Lektor, útibússtj. Hafró 460 8971 hreidar@unak.is
Hugrún Helgadóttir Verkefnisstjóri launa- og starfsmannamála 460 8015 hugrun@unak.is
Ingi Rúnar Eðvarðsson Prófessor, viðskiptadeild 460 8412 ire@unak.is
Ingi Þormar Pálsson Umsjónarmaður, Glerárgata 460 8020 ingip@unak.is
Ingibjörg Auðunsdóttir Kennsluráðgjafi, skólaþróunarsvið 460 8580 ingibj@unak.is
Ingibjörg Svava Ásgeirsdóttir Lektor, iðjuþjálfun 460 8454 isa@unak.is
Ingibjörg Lóa Birgisdóttir Fulltrúi, skiptiborð/afgreiðsla 460 8030 ingaloa@unak.is
Ingibjörg Elíasdóttir Aðjunkt, viðskiptadeild 460 8407 ie@unak.is
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson Prófessor, brautarstjóri framhaldsbrautar, kennarad. 460 8558 ingo@unak.is
Ingvar Teitsson Dósent, heilbrigðisdeild 460 8459 ingvar@unak.is, ingvar@fsa.is
Jim Nystrom Lektor, upplýsingatæknideild 460 8608 jamesn@unak.is
Joan Nymand Larsen Deildarstjóri, SVS 460 8983 jnl@svs.is
Jóhann Örlygsson Dósent, auðlindadeild 460 8511 jorlygs@unak.is
Jón Ingi Benediktsson Forstöðumaður matvælaseturs HA 460 8920 jib@unak.is
Jón Þorvaldur Heiðarsson Sérfræðingur, RHA 460 8907 jthh@unak.is
Jón Haukur Ingimundarson Sviðsstjóri, SVS 460 8982 jhi@svs.is
Jóna Jónsdóttir Forstöðumaður samskiptamiðstöðvar 460 8081 jonaj@unak.is
Jónas Steingrímsson Framkvæmdastjóri FÉSTA 460 8095 jonas@unak.is , festa@unak.is
Jónína Guðmundsdóttir Aðjunkt, viðskiptadeild  nina@unak.is
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Jónína Sturludóttir Verkefnisstjóri, fjármálasvið 460 8014 jonina@unak.is
Jórunn Elídóttir Lektor, leikskólabraut 460 8563 je@unak.is
Júlíana Lárusdóttir Verkefnastjóri, útlána- og þjónustudeild 460 8053 juliana@unak.is
Kamilla Rún Jóhannsdóttir Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8668 kamilla@unak.is
Kjartan Ólafsson Sérfræðingur, RHA 460 8902 kjartan@unak.is
Klemenz Bjarki Gunnarsson Verkefnisstjóri, alþjóða- og rannsóknasvið 460 8009 klemenz@unak.is
Kristín Aðalsteinsdóttir Dósent, kennaradeild, staðg. deildarforseta 460 8557 kada@unak.is 
Kristín Sóley Björnsdóttir Sérfræðingur, Ferðamálasetur 460 8932 ksb@unak.is
Kristín Dýrfjörð Lektor, kennaradeild 460 8567 dyr@unak.is
Kristín Konráðsdóttir Bókavörður 460 8054 kristink@unak.is
Kristín Þórarinsdóttir Lektor, heilbrigðisdeild (í leyfi) 460 8457 kristin@unak.is
Kristjana Fenger Lektor, iðjuþjálfun (í leyfi) 460 8469 kfenger@unak.is
Kristján Grant Bílstjóri 892 2579 grant@unak.is
Kristján Kristjánsson Prófessor, heilbrigðis-/kennaradeild 460 8572 kk@unak.is
Lassi Heininen Stundakennari, félagsvísinda- og lagadeild  Lassi.Heininen@ulapland.fi
Laufey Petrea Magnúsdóttir Forstöðumaður, kennslusvið 460 8031 laufeyp@unak.is
Laufey Sigurðardóttir Ritari rektors 460 8007 laufey@unak.is
Lára Ósk Garðarsdóttir Skrifstofustjóri, heilbrigðisdeild 460 8035 larag@unak.is
Lára Ólafsdóttir Skrifstofustjóri, SVS 460 8980 stef@svs.is
Magnús Ólafsson Lektor, heilbrigðisdeild  magnuso@landspitali.is
Margrét Heinreksdóttir Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8654 margreth@unak.is
Margrét Sigurðardóttir Lektor, heilbrigðisdeild 460 8454 margss@unak.is
Margrét Hrönn Svavarsdóttir Aðjunkt, heilbrigðisdeild (í leyfi) 460 8460 mhs@nett.is; mhs@unak.is; haleiulf@online.no
Margrét J. Þorvaldsdóttir Aðjunkt, brautarstjóri leikskólabraut, kennaradeild 460 8569 magga@unak.is
María Pétursdóttir Rannsóknamaður, Rf 460 8516 mariap@rf.is
María Stefánsdóttir Fulltrúi, skiptiborð / afgreiðsla 460 8030 mariast@unak.is
María Steingrímsdóttir Aðjunkt, umsjónarmaður vettvangsnáms, kennaradeild 460 8562 maria@unak.is
Mark O´Brien Deildarforseti, upplýsingatæknideild 460 8601 mark@unak.is
Markus Meckl Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8655 markus@unak.is
Matthías Henriksen Umsjónarmaður, HA 460 8022 matti@unak.is
Mikael M. Karlsson Deildarforseti, félagsvísinda- og lagadeild 460 8651 mike@unak.is
Nigel Dower Stundakennari, félagsvísinda- og lagadeild  n.dower@abdn.ac.uk
Nik Whitehead Lektor, upplýsingatæknideild 460 8605 nicolaw@unak.is
Nikolai Gagunashvili Prófessor, upplýsingatæknideild 460 8610 nikolai@unak.is
Nina Lee Colwill Gestaprófessor 460 8553 ncolwill@unak.is
Níels Einarsson Forstöðumaður, SVS 460 8981 ne@svs.is
Níels Karlsson Lektor, kennaradeild (í leyfi) 460 8510 niels@unak.is
Nora Tsai Stundakennari  kk.ct@centrum.is
Oddný Baldursdóttir Umsjónarmaður, Sólborg 460 8020 oddnyb@unak.is
Oddur Vilhelmsson Lektor auðlindadeild 460 8503 oddurv@unak.is
Ottó Biering Ottósson Aðjunkt, viðskiptadeild  otto@unak.is
Ólafur Búi Gunnlaugsson Framkvæmdastjóri 460 8003 olibui@unak.is
Ólafur Jakobsson Lektor, viðskiptadeild 460 8416 olafur@unak.is
Ólöf Árnadóttir Umsjónarmaður, Sólborg 460 8020 olofa@unak.is
Óskar Þór Vilhjálmsson Tæknimaður, samskiptamiðstöð 460 8070 oskar@unak.is
Páll Björnsson Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8653 pallb@unak.is
Pétur Leifsson Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8671 peturl@unak.is
Pierluigi Chiassoni Stundakennari, félagsvísinda- og lagadeild  pierluigi.chiassoni@giuri.unige.it
Rachael Lorna Johnstone Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8666 rachael@unak.is
Rafn Kjartansson Lektor, kennaradeild, viðskiptadeild 460 8417 rafn@unak.is
Rannveig Björnsdóttir Lektor, deildarstjóri Rf 460 8515 rannveig@unak.is
Rósa Guðrún Eggertsdóttir Sérfræðingur, skólaþróunarsvið 460 8571 rosa@unak.is
Rósa K. Júlíusdóttir Lektor, kennaradeild 460 8561 rosaj@unak.is
Rúnar Sigþórsson Dósent, kennaradeild 460 8573 runar@unak.is
Sigfríð Friðbergsdóttir Umsjónarmaður, Sólborg 460 8020 sigfrid@unak.is
Sigfríður Inga Karlsdóttir Lektor, heilbrigðisdeild 460 8462 inga@unak.is
Sigríður Frímannsdóttir Skrifstofustjóri, auðlindadeild 460 8038 sf@unak.is
Sigríður Halldórsdóttir Prófessor, heilbrigðisdeild 460 8452 sigridur@unak.is
Sigríður Jósteinsdóttir Umsjónarmaður, Sólborg 460 8020 sigjo@unak.is
Sigríður Síta Pétursdóttir Sérfræðingur, skólaþróunarsvið 460 8570 sita@unak.is
Sigríður Vilhjálmsdóttir Verkefnastjóri, aðfangadeild/bókasafn 460 8052 sigga@unak.is
Sigrún Garðarsdóttir Lektor, iðjuþjálfum 460 8468 sigrung@unak.is; sigrgard@landspitali.is
Sigrún Harðardóttir Afgreiðslustjóri 460 8033 sighar@unak.is
Sigrún Magnúsdóttir Forstöðumaður, upplýsingasvið 460 8061 sigrun@unak.is
Sigrún Sveinbjörnsdóttir Lektor, kennaradeild 460 8574 sigrunsv@unak.is
Sigurbjörg Rún Jónsdóttir Deildarstjóri, kennslugagnadeild/bókasafn 460 8055 sirry@unak.is
Sigurður Bjarklind Aðjunkt, heilbrigðisdeild 460 8461 sigurdur@unak.is, smali@ma.is
Sigurður Kristinsson Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8667 sigkr@unak.is
Sigurður Ólafsson Stundakennari, félagsvísinda- og lagadeild; kennaradeild  sigol@ma.is
Sigþór Pétursson Prófessor, auðlindadeild 460 8505 sigthor@unak.is
Snæfríður Þ. Egilson Lektor, iðjuþjálfun 460 8453 sne@unak.is
Solveig Hrafnsdóttir Námsráðgjafi 460 8034 solveig@unak.is
Sólveig Ása Árnadóttir Lektor, heilbrigðisdeild 460 8465 saa@unak.is; soas@ismennt.is
Sólveig Björk Kristinsdóttir Umsjónarmaður, Glerárgata 460 8024 solveigk@unak.is
Stefán B. Gunnlaugsson Lektor, viðskiptadeild 460 8409 stefanb@unak.is
Stefán Jóhann Hreinsson Skrifstofustjóri, upplýsingatæknideild, prófstjóri 460 8036 sjh@unak.is
Stefán Jóhannsson Sérfræðingur í upplýsingatækni 460 8083 stefjo@unak.is
Stefán G. Jónsson Dósent, kennaradeild 460 8507 sgj@unak.is
Steingrímur Jónsson Prófessor, auðlindadeild 460 8972 steing@unak.is
Syed Murtaza Lektor, upplýsingatæknideild 460 8609 murtaza@unak.is
Sædís Gunnarsdóttir Framkvæmdastjóri Fornleifastofnunar Norðurlands  sg@unak.is
Tangming Yuan Lektor, upplýsingatæknideild 460 8607 yuan@unak.is
Tero Mustonen Lektor, félagsvísinda- og lagadeild 460 8656 tero@unak.is
Tony Y. T. Chan Dósent, upplýsingatæknideild 460 8606 tony@unak.is
Torfhildur S. Þorgeirsdóttir Skrifstofustjóri, kennaradeild 460 8042 torfhild@unak.is
Trausti Þorsteinsson Forstöðumaður, skólaþróunarsvið 460 8560 trausti@unak.is
Tryggvi Sveinsson Skipstjóri á Einari í Nesi 460 8973 tryggvi@unak.is
Úlfar Hauksson Forstöðumaður fjármála 460 8011 ulfarh@unak.is
Valerie Harris Lektor, iðjuþjálfun 460 8467 valerie@unak.is; valerie@sbh.is
Viðar Sigmarsson Tæknimaður, gagnasmiðja 460 8085 vidar@unak.is
Yngvi Rafn Yngvason Starfsmaður rannsókna- og alþjóðasviðs 460 8010 yngvi@unak.is
Þorgerður Bergvinsdóttir Fulltrúi, kennaradeild 460 8041 tberg@unak.is
Þorsteinn Gunnarsson Rektor 460 8004 rektor@unak.is
Þorsteinn Húnfjörð Ceres verkefni 460 8406 huni@unak.is
Þórarinn Sigurðsson Deildarforseti, heilbrigðisdeild 460 8451 tsig@unak.is
Þórir Sigurðsson Lektor, auðlindadeild 460 8506 thorir@unak.is
Þórleifur Stefán Björnsson Forstöðumaður, alþjóða- og rannsóknasvið 460 8008 tolli@unak.is
Þóroddur Bjarnason Prófessor, félagsvísinda og lagadeild 460 8652 thorodd@unak.is
Ögmundur Knútsson Framkv.stj. stefnumótunar og starfsþróunar (í leyfi) 460 8002 ogmundur@unak.is
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