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Skrifstofa rektors

Háskólafundur
Gæðaráð/Gæðastjóri

Framkvæmdastjórn

Háskólaráð 

Rektor

HÁSKÓLA-
SKRIFSTOFA

Fjármála-, 
starfsmanna- og 
rekstrarsvið

Nemendaskrá

Náms- og 
starfsráðgjöf

Markaðs- og 
kynningarsvið

RHA - Rannsókna- 
og þróunarmiðstöð

Upplýsingasvið

HUG- OG FÉLAGS-
VÍSINDASVIÐ

HEILBRIGÐIS-
VÍSINDASVIÐ

VIÐSKIPTA- OG
RAUNVÍSINDASVIÐ

Félagsvísindi
Fjölmiðlafræði
Kennarafræði
Lögfræði
Nútímafræði
Sálfræði

Kennslufræði til 
kennsluréttinda
Meistaranám

Kennsla, 
grunnrannsóknir
og skólaþróun

Hjúkrunarfræði
Iðjuþjálfunarfræði

Meistaranám

Kennsla og
grunnrannsóknir

Líftækni
Náttúru- og 
auðlindafræði
Sjávarútvegsfræði
Viðskiptafræði

Meistaranám

Kennsla og 
grunnrannsóknir

Stoðþjónusta

stjórn
Yfirstjórn háskólans er falin háskólaráði og rektor og er há-

skólaráð æðsti ákvörðunaraðili innan háskólans. Háskólaráð 

hélt 17 formlega fundi árið 2013.  

Háskólafundur er haldinn a.m.k. einu sinni á ári. Hann er vett-

vangur fyrir umræðu um fagleg málefni innan háskólans og 

akademíska stefnumótun. Fulltrúar nemenda, kennara og 

annars starfsfólks sitja háskólafundi. Haldinn var einn há-

skólafundur á árinu. 

Framkvæmdastjórn sér um samræmingu á daglegum rekstri 

háskólans. Þar er farið yfir fjármál, áætlanagerð, uppgjör og 

teknar ákvarðanir um samstarfssamninga, rætt um framgang 

þróunarverkefna og nýsköpunar, auk samræmingar verkefna 

á milli einstakra akademískra skipulagseininga og háskóla-

skrifstofu. Stjórnin er skipuð rektor, forsetum fræðasviða og 

framkvæmdastjóra.

Við háskólann starfar gæðaráð. Meginhlutverk þess er að bera 

ábyrgð á framkvæmd gæðakerfis háskólans og tryggja að há-

skólinn standist ávallt þær kröfur sem gerðar eru til gæða í 

starfi hans. Sæti í gæðaráði eiga rektor, forsetar fræðasviða, 

framkvæmdastjóri, gæðastjóri, forstöðumaður nemendaskrár, 

tveir fulltrúar starfsmanna háskólans og tveir fulltrúar frá 

nemendum. 

Háskólaráð er skipað skv. lögum um opinbera háskóla 
nr. 85/2008 með síðari breytingum. Eftirtaldir fulltrúar 
skipuðu háskólaráð árið 2013:

Kristín Ástgeirsdóttir framkvæmdastýra, fulltrúi menntamála-

ráðherra

Hermína Gunnþórsdóttir lektor, fulltrúi háskólasamfélagsins

Hjörleifur Einarsson prófessor, fulltrúi háskólasamfélagsins

Finnbogi Jónsson framkvæmdastjóri, fulltrúi háskólaráðs

Svanfríður Inga Jónasdóttir bæjarstjóri, fulltrúi háskólaráðs

Hafdís Erna Ásbjarnardóttir nemi,  fulltrúi Félags stúdenta við 

Háskólann á Akureyri – FSHA

Til vara:

Hallur Gunnarsson tölvunarfræðingur, fulltrúi menntamálaráð-

herra

Sigríður Vilhjálmsdóttir  verkefnastjóri, fulltrúi háskólasamfé-

lagsins

Óskar Þór Vilhjálmsson tæknimaður, fulltrúi háskólasamfé-

lagsins

Sigrún Stefánsdóttir fjölmiðlafræðingur, fulltrúi háskólaráðs

Aníta Einarsdóttir nemi, fulltrúi Félags stúdenta við Háskólann 

á Akureyri – FSHA

Rektor: 

Stefán B. Sigurðsson, prófessor

Framkvæmdastjóri:

Ólafur Halldórsson

Gæðastjóri:

Sigrún Magnúsdóttir

Fræðasvið og forsetar fræðasviða.

Háskólinn skiptist í þrjú fræðasvið skv. 7. gr. reglna fyrir Há-

skólann á Akureyri nr. 387/2009 með síðari breytingum. 

Heilbrigðisvísindasvið:

Árún Kr. Sigurðardóttir var forseti heilbrigðisvísindasviðs, fyrst 

ráðin í stöðuna árið 2009. 

Ráðningartími Árúnar rann út og var staðan auglýst. Árún Kr. 

Sigurðardóttir var aftur ráðin í stöðuna frá og með 1. janúar 

2014.  Staðgengill forseta var Hafdís Skúladóttir lektor. 
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Hug- og félagsvísindasvið:

Sigurður Kristinsson var forseti hug- og félagsvísindasviðs, 

fyrst ráðinn í stöðuna árið 2008.  Ráðningartími Sigurðar 

rann út og staðan var auglýst. Sigrún Stefánsdóttir, fjölmiða-

fræðingur, var ráðin í stöðuna frá og með 1. desember. Stað-

gengill forseta var Elín Díanna Gunnarsdóttir, dósent.

Viðskipta- og raunvísindasvið:

Ögmundur Knútsson var forseti viðskipta- og raunvísindasviðs, 

ráðinn í stöðuna árið 2012. Staðgengill forseta var Hreiðar Þór 

Valtýsson, lektor. 

Fjármála-starfsmanna- og rekstrarsvið: 

Úlfar Hauksson

Nemendaskrá:

Stefán Jóhannsson

Markaðs- og kynningarsvið: 

Dagmar Ýr Stefánsdóttir til 1. ágúst. Dagmar sagði starfi sínu 

lausu, staðan var auglýst og var Kristín Ágústsdóttir ráðin frá 

og með september. 

Rannsókna- og þróunarmiðstöð HA – RHA: 

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir. Guðrún Rósa var í ólaunuðu leyfi 

á fyrri hluta árs. Hjalti Jóhannesson, sérfræðingur, var stað-

gengill hennar. 

Upplýsingasvið: 

Astrid Margrét Magnúsdóttir

Reglur og stefnumál samþykkt af háskólaráði 2013

Reglur nr. 636/2103 um breytingar á reglum um rannsókna-

misseri kennara við HA nr. 355/2012. 

Reglur um stjórnskipulag heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á 

Akureyri nr. 812/2013.

Breyting á reglum um gæðaráð Háskólans á Akureyri (for-

stöðumaður nemendaskrár á sæti í gæðaráði). 

Breyting á reglum um akademísk gestastörf við Háskólann á 

Akureyri (heimilt að nota hvort heldur er starfsheiti sem lúta 

bresku eða bandarísku kerfi).

Starfsreglur stefnunefndar Sjúkrahússins á Akureyri og Há-

skólans á Akureyri (á grundvelli rammasamnings milli aðila frá 

í desember 2012).
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Nýtt háskólaráð kom fyrst saman fullskipað þann 25. janúar 

2013. Fyrir lá rekstraráætlun ársins sem fól í sér að í árslok 

yrði uppsafnaður rekstrarhalli frá fyrri árum  úr sögunni. Það 

stóðst, þökk sé styrkri fjármálastjórn og samstilltu átaki yfir-

stjórnar og starfsfólks. Staða háskólans er því góð. 

Árið 2013 einkenndist af undirbúningi fyrir ytri úttekt á há-

skólastarfinu á vegum gæðaráðs háskólanna. Ráðið er skip-

að erlendum sérfræðingum og ber það ábyrgð á eftirliti með 

gæðum kennslu og rannsókna við íslenska háskóla. Nánar 

greinir frá því í umfjöllun um gæðamál í ársskýrslunni. Vil 

ég þakka öllum starfsmönnum háskólans sem lögðu sitt lóð 

á vogarskálarnar í þessu mikilvæga máli. Einnig samtökum 

nemenda háskólans sem sýndu verkefninu lifandi áhuga og 

leystu það með sóma af sinni hálfu. 

Í byrjun árs 2013 fengu þrettán kennarar úthlutað rannsóknar-

misserum í samræmi við fjárheimildir skólans, tvöfalt fleiri en 

árið 2012. Með því má segja að úthlutun rannsóknarmissera 

sé komin í eðlilegt horf eftir þriggja ára hlé meðan tekist var á 

við niðurskurð á framlagi ríkisins til háskólamála. 

Af starfsmannamálum má einnig nefna að háskólinn réði 

starfsmann í nýja stöðu kennsluráðgjafa háskólakennslu, með 

sérþekkingu á fjarkennslu. Staðan er hluti af samvinnuverkefni 

opinberu háskólanna.  

Aðgerðaáætlun háskólans, í tengslum við stefnu skólans fyrir 

árið 2013, var sýnileg á innri vef háskólans. Þar gátu starfs-

menn og nemendur fylgst með stöðu einstakra verkefna 

hverju sinni. Nokkrir nýttu sér það tækifæri til að senda yfir-

stjórn fyrirspurnir varðandi gang mála. 

Uglan er sameiginlegt innra net opinberu háskólanna. Inn-

leiðing Uglunnar í HA byrjaði fyrir alvöru árið 2012 en aðdrag-

andinn var lengri. Verkefnið má rekja til samstarfs opinberu 

háskólanna sem menntamálaráðherra stofnaði til árið 2010. 

Margvíslegir örðugleikar  komu fram við upptöku Uglunnar. 

Starfsfólk háskólans hefur brugðist við og leyst mörg þessara 

vandamála af þolinmæði og útsjónarsemi sem hér skal þakk-

að fyrir. 

Háskólaráð samþykkti að senda drög að reglum um dokt-

orsnám og doktorspróf við Háskólann á Akureyri sem fylgiskjal 

með umsókn um heimild til að bjóða upp á doktorsnám við HA. 

Samráðsnefnd um framhaldsnám við HA vinnur að lokagerð 

umsóknar til mennta- og menningarmálaráðherra. 

Þann 20. september var vígður fimmti áfangi bygginga há-

skólans á Sólborg. Það er svokallað O-hús þar sem starfsfólk 

kennaradeildar HA og miðstöðvar skólaþróunar hefur aðset-

ur. Við þetta tækifæri var einnig haldið upp á 20 ára afmæli 

kennaradeildar. 

Háskólinn fékk styrk úr Listskreytingasjóði ríkisins til að endur-

nýja verkið Some Thames eftir listakonuna Roni Horn. Verkið 

samanstendur af 80 ljósmyndum sem tengja saman ýmis rými 

skólans. 

Háskólinn tók móti Grænfánanum á Degi íslenskrar náttúru 

þann 16. september. Grænfáninn er veittur af Landvernd sem 

viðurkenning fyrir góða umhverfismennt. Til að skólinn gæti 

orðið handhafi Grænfánans þurfti að vinna markvisst í um-

hverfismálum. Sem dæmi er sorpflokkun skólans sem flest-

ir þekkja og gestum þykir vera til fyrirmyndar. Umhverfisráði 

háskólans er hér með þökkuð árangursrík vinna í þágu um-

hverfismála. 

Norðurslóðamál eru ofarlega á baugi hjá Háskólanum á Akur-

eyri. Háskólinn hýsti embætti rannsóknarprófessors í norður-

slóðafræðum, svokallaða Nansensstöðu, fyrsta árið af þremur. 

Staðan er veitt á grundvelli samnings milli utanríkisráðuneyt-

isins og HA. Til grundvallar er samningur milli utanríkisráðu-

neyta Íslands og Noregs. Á þeim sama grunni hefur starfsfólk 

háskólans fengið styrki til að efla samstarf við háskólann í 

Nordland (Bodö) og háskólann í Tromsö í Noregi sem og við 

háskólann í Alta í Finnlandi. 

Norðurslóðanet Íslands var stofnað formlega í febrúar með 

undirritun samnings milli utanríkisráðuneytisins og Norður-

slóðanetsins. Háskólinn á Akureyri er meðal stofnaðila þess 

og á einn aðila af þremur í stjórn. Nánar er fjallað um Norð-

urslóðanetið síðar í ársskýrslunni. Einnig má nefna að við 

háskólann vinnur starfshópur að því að móta hugmyndir um 

námsframboð í anda norðurslóðasamstarfs. 

formáLi rEktors
STEFÁN B. SIGURÐSSON





10

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI  –  ÁRSKÝRSLA 2013

nEmEndafjöLdi

Alls voru 1.568 nemendur skráðir til náms á haustmisseri 

2013. Í staðarnám voru skráðir 592 nemendur, 721 í fjarnám 

og 255 skráðir í lotunám. Konur voru í miklum meirihluta eins 

og verið hefur eða 1.225 og karlar voru 343. Miðað er við 

nemendatölur nemenda 15. október 2013.

Alls var 80 umsækjendum synjað um skólavist.

Nemendur
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starfsmEnn

Á árinu hlutu eftirtaldir starfsmenn framgang, hæfis-
dóma í tengslum við ráðningar, eða hæfisdóma á grund-
velli 1. gr. reglna um störf dómnefndar, ráðningar og 
framgang háskólakennara við HA nr. 1207/2007: 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir, prófessor við hug- og félagsvísindasvið

Kristín Dýrfjörð, dósent við hug- og félagsvísindasvið

Vífill Karlsson, dósent við viðskipta- og raunvísindasvið

Hlynur Ármannson útibússtjóri, lektorshæfi við Háskólann á 

Akureyri

Alexander Smárason sérfræðingur, prófessorshæfi við Heil-

brigðisvísindastofnun HA – HHA

Edward H. Huijbens forstöðumaður, prófessorshæfi við Háskól-

ann á Akureyri 

Trausti Þorsteinsson dósent við hug- og félagsvísindasvið

Rachael Lorna Johnstone, prófessor við hug- og félags-

vísindasvið

Markus Meckl, prófessor við hug- og félagsvísindasvið

Hermann Óskarsson, prófessor við heilbrigðisvísindasvið

Rannsóknarmisseri voru tekin upp að nýju við Háskólann 

á Akureyri haustið 2012 eftir þriggja ára hlé vegna 

efnahagsástandsins.  Vorið 2013 voru  eftirtaldir starfsmenn 

í rannsóknarmisseri: 

Anna Ólafsdóttir dósent,  Birgir Guðmundsson dósent, 

Guðmundur H. Frímannsson prófessor, Sigríður Halldórsdóttir 

prófessor.

Hildigunnur Svavarsdóttir lektor var í rannsóknarmisseri 

haustið 2012 og í janúar 2013.

Haustið 2013 voru þessir starfsmenn í rannsóknarmisseri: 

Kjartan Ólafsson lektor, Markus Meckl prófessor, Hilmar Þór 

Hilmarsson prófessor, Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent, Giorgio 

Baruchello prófessor, Rachael Lorna Johnstone prófessor, 

Sigþór Pétursson prófessor, Árún Kr. Sigurðardóttir prófessor 

og Steingrímur Jónsson prófessor. 

Fastir starfsmenn Karlar Konur Alls

Prófessorar 21 7 28

Dósentar 10 16 26

Lektorar 11 20 31

Aðjúnktar 7 14 21

Sérfræðingar 5 13 18

Skrifstofufólk 8 32 40

Aðrir 9 9 18 

Samtals 71 111 182

Að	auki	eru	7	aðilar	í	ólaunuðum	stöðum	við	HA,	flestir	prófessorar.

Rannsóknarvirkni, mæld í fjölda birtra ritrýndra fræðigreina, er 

einn ábyggilegasti mælikvarði á gæði rannsóknarstarfs sem há-

skólar ráða yfir. Við Háskólann á Akureyri hafa birtingar aukist 

jafnt og þétt síðustu ár og á árinu 2013 voru 92 birtingar í 

ritrýndum tímaritum, bókum og ráðstefnuritum. Var það aukning 

frá árinu á undan. Hins vegar fækkaði greinum birtum í ISI ritum 

um sextán talsins milli ára og hafa þær ekki verið svo fáar frá 

árinu 2007.
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GÆÐamáL
Gæðaráð heldur fundi að jafnaði einu sinni í mánuði yfir vetr-

artímann og hélt alls ellefu fundi árið 2013. Sæti í ráðinu eiga 

rektor, forsetar fræðasviða, framkvæmdastjóri, gæðastjóri, 

forstöðumaður nemendaskrár, tveir fulltrúar starfsmanna há-

skólans og tveir frá nemendum. Rektor er formaður og ritari 

rektors ritari þess.

Á árinu sátu eftirtaldir fundi í gæðaráði: Stefán B. Sigurðsson, 

rektor, Árún Kr. Sigurðardóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs, 

og Hafdís Skúladóttir og Kristjana Fenger sem staðgenglar 

hennar, Ögmundur Knútsson, forseti viðskipta- og raunvísinda-

sviðs, og Hreiðar Þór Valtýsson og Helgi Gestsson sem stað-

genglar hans. Sigurður Kristinsson, forseti hug- og félagsvís-

indasviðs, þar til í desember þegar Sigrún Stefánsdóttir tók 

við starfi hans. Elín Díanna Gunnarsdóttir sat fundi í ráðinu 

sem staðgengill Sigurðar, en hún sat einnig í ráðinu sem full-

trúi akademískra starfsmanna þar til umboð hennar rann út.  

Staðgengill Elínar Díönnu var Finnur Friðriksson, en í septem-

ber var hann skipaður aðalfulltrúi akademískra starfsmanna. 

Varamaður Finns er Sigríður Sía Jónsdóttir. Ólafur Halldórs-

son framkvæmdastjóri, Sigrún Magnúsdóttir gæðastjóri og 

Steinunn Aðalbjarnardóttir, forstöðumaður kennslusviðs, sátu 

fundi ráðsins. Heiða Kristín Jónsdóttir skrifstofustjóri, fulltrúi 

starfsfólks við stjórnsýslu/stoðþjónustu, meðan umboð henn-

ar entist, sem og Ingveldur Tryggvadóttir, varamaður hennar. 

Ennfremur Ingibjörg Smáradóttir skrifstofustjóri, sem tók við 

af Heiðu Kristínu. Aðalfulltrúar nemenda á árinu voru Kolbrún 

Eva Ríkharðsdóttir og Katla Valdís Ólafsdóttir til vors 2013 en 

þá tóku Júlía Sjörup Eiríksdóttir og Ólöf Heiða Óskarsdóttir við. 

Varafulltrúar nemenda voru Katrín Þorbjörnsdóttir og Ester Ósk 

Waage. Guðrún María Kristinsdóttir var ritari ráðsins. 

Meginhlutverk gæðaráðs er að bera ábyrgð á framkvæmd 

gæðakerfis háskólans og tryggja að hann standist ávallt þær 

kröfur sem gerðar eru til gæða í starfi hans. Á árinu fjall-

aði gæðaráð meðal annars um námsmat og námskeiðsmat. 

Reglubundið var fjallað um stöðu innleiðingar á upplýsinga-

kerfinu Uglu. Endurskoðuð gæðahandbók HA var samþykkt á 

árinu en hún er rafræn og aðgengileg nemendum og starfsfólki 

í Uglu. Staða sjálfsmats deilda háskólans er rædd reglubundið 

á gæðaráðsfundum og á árinu samþykkti ráðið leiðbeiningar 

vegna þess. Turnitin hugbúnaðurinn, sem ætlað er að koma í 

veg fyrir ritstuld, var keyptur sameiginlega af samstarfsneti 

íslenskra háskóla fyrir alla háskóla landsins. Fjallaði gæðaráð 

um verklags- og innleiðingaráætlun vegna hugbúnaðarins í HA 

á árinu. 

Aðgangsviðmið voru sett fyrir allar námsbrautir í HA, að til-

lögu starfshóps sem skipaður var vegna verkefnisins. Gæðaráð 

samþykkti sniðmát fyrir meistararitgerðir ásamt útliti kápu. 

Einnig var samþykkt að nemendum yrði boðið upp á kynningu 

í notkun sniðmátsins. 

Af stærri verkefnum má nefna að á vormisseri 2013 hófst 

formlega undirbúningur að stofnanaúttekt gæðaráðs háskól-

anna  með skipun starfshóps og samþykkt gæðaráðs á verk-

lagi fyrir greiningarvinnuna sem framundan var. Ýmis teymi, 

svo sem kannanateymi, teymi um brotthvarf, Bolognateymi og 

lykiltöluteymi, höfðu mikilvægu hlutverki að gegna við öflun 

gagna sem stofnanaúttektin byggði á. Kannanateymi sendi 

meðal annars frá sér námsumhverfiskönnun, þar sem þátt-

takendur voru núverandi nemendur, og viðhorfskönnun meðal 

nemenda frá HA sem brautskráðust 2008 og 2011 frá öllum 

deildum skólans (frá auðlindadeild og lagadeild voru allir nem-

endur frá upphafi með í könnuninni). Brotthvarfsteymið stóð 

einnig að viðamikilli könnun á brotthvarfi nemenda frá háskól-

anum, og Bolognateymið gerði úttekt á innleiðingu hæfnivið-

miða og tengslum þeirra við kennsluhætti og námsmat.  

Viðskiptadeild, kennaradeild og félagsvísindadeild luku sjálfs-

mati á árinu samkvæmt gæðahandbók  gæðaráðs háskólanna 

Quality Enhancement Handbook for Icelandic Higher Ed-

ucation. Í október var gæðaráði gerð grein fyrir niðurstöðum og 

aðgerðaáætlunum vegna umbóta, og samþykkti ráðið áætlun 

um eftirfylgni með sjálfsmatinu. 

Menntamálaráðherra skipaði Sigrúnu Magnúsdóttur gæða-

stjóra í ráðgjafanefnd fyrir gæðaráð háskólanna sem hefur 

eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska háskóla 

skv. lögum nr. 63/2006.   

Prófessor Frank Rennie frá University of the Highlands and Is-

lands heimsótti HA í mars og hélt vinnustofur með kennurum 

og starfsfólki um blandað og sveigjanlegt nám. 
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GóÐvinir HáskóLans á akurEyri
Góðvinir eru samtök nemenda, sem brautskráðir eru frá Há-

skólanum á Akureyri, og annarra velunnara háskólans. Mark-

mið samtakanna eru, að auka tengsl háskólans við fyrrum 

nemendur sína, og að styðja við uppbyggingu háskólans eftir 

fremsta megni, fjárhagslega og á annan hátt. Þetta gera Góð-

vinir meðal annars með því, að heiðra nemendur við braut-

skráningu, innheimta félagsgjöld og styðja við háskólann með 

gjöfum. 

Það bar hæst í starfsemi félagsins á árinu, að Góðvinir tóku 

þátt í að halda veislu eftir brautskráningu kandídata í júní, en 

þangað var afmælisárgöngum einnig boðið. Þátttaka var góð, 

bæði meðal afmælisárganga og nýbrautskráðra stúdenta. 

Einnig var gert átak til að fjölga félögum, með því að senda 

greiðsluseðla fyrir félagsgjöld á stærri hóp en áður hefur tíðk-

ast. 

Góðvinir heiðra árlega við brautskráningu einn nemanda frá 

hverju fræðasviði. Verðlaunin eru veitt þeim nemendum, sem 

hafa innt af hendi hvað best og óeigingjarnast starf í þágu há-

skólans, á þeim tíma sem þeir voru við nám. Eru það gullnælur, 

sérstaklega hannaðar og smíðaðar fyrir Góðvini. 

Aðalfundur fyrir árið 2012 var haldinn 1. júlí 2013 og þá 
var kjörin ný stjórn fyrir Góðvini. Hana skipa:

Eva Björk Heiðarsdóttir, formaður

Eyrún Elva Marinósdóttir, varaformaður

Njáll Trausti Friðbertsson, meðstjórnandi

Agnes Eyfjörð, gjaldkeri og fulltrúi HA

Hafdís Erna Ásbjarnardóttir, fulltrúi FSHA

Dagmar Ýr Stefánsdóttir, forstöðumaður markaðs- og kynn-

ingarsviðs HA, var einnig starfsmaður Góðvina fram í miðjan 

september en þá hvarf hún frá skólanum til annarra starfa. Nýr 

forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs, Kristín Ágústs-

dóttir, hefur starfað með Góðvinum síðan.  

frá afhendingu viðurkenninga á háskólahátíð þann 15. júní. 

Frá vinstri: Eva Björk Heiðarsdóttir, formaður stjórnar Góðvina, þá nemendurnir sem fengu viðurkenningu:  Kristín Baldvinsdóttir, Hafrún Dögg Hilmarsdóttir, Justyna Wroblewska og  Dagný Linda 

Kristjánsdóttir. Loks Stefán B. Sigurðsson, rektor. 
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HEiLbriGÐisvísindasviÐ

Heilbrigðisvísindasvið skiptist í þrjár deildir: hjúkrunarfræði-

deild, iðjuþjálfunarfræðideild og framhaldsnámsdeild. Innan 

heilbrigðisvísindasviðs er einnig Heilbrigðisvísindastofnun Há-

skólans á Akureyri – HHA sem starfar í  tengslum við Sjúkra-

húsið á Akureyri. Hlutverk heilbrigðisvísindasviðs er að bjóða 

upp á háskólanám og standa fyrir rannsóknum í heilbrigðis-

vísindum, svo sem hjúkrunarfræði og iðjuþjálfunarfræði og 

öðrum greinum heilbrigðisvísinda.

Vorið 2013 brautskráðust alls 70 nemendur frá heilbrigðisvís-

indasviði, þar af 46 með BS próf í hjúkrunarfræði og 18 með 

BS próf í iðjuþjálfunarfræði. Úr framhaldsnámi í heilbrigðisvís-

indum brautskráðust tveir með 120 eininga meistaragráðu og 

fjórir með 40 eininga viðbótarpróf á meistarastigi.  

Á haustmisseri 2013 var samtals 451 nemandi við nám á 

heilbrigðisvísindasviði. Nám í hjúkrunarfræði stunduðu 260 

nemendur og í iðjuþjálfunarfræði voru 115 nemendur. Í fram-

haldsnámi í heilbrigðisvísindum voru 76 nemendur, 28 í við-

bótarnámi á meistarastigi og 48 í meistaranámi. 

Fastir starfsmenn heilbrigðisvísindasviðs eru 28 í tæplega 20 

stöðugildum, þar af eru tveir ráðnir til HHA.  Auk fastra starfs-

manna koma tugir stundakennara að kennslu á fræðasviðinu. 

Allir fastir starfsmenn eiga sæti á deildafundum heilbrigðis-

vísindasviðs ásamt fulltrúum stundakennara og nemenda. 

Ágætt samstarf er við háskóla á Norðurlöndunum, í Bandaríkj-

unum, Kanada og víðar.

Stjórnskipulagi heilbrigðisvísindasviðs er lýst í reglum nr. 

812/2013. 

Rannsóknir 

Rannsóknarstarfsemi er öflug á heilbrigðisvísindasviði og 

kennarar sviðsins eru í rannsóknarsamstarfi við erlenda og 

innlenda fræðimenn. Unnið var við skrif úr niðurstöðum úr 

alþjóðlega rannsóknarverkefninu Eflandi fræðsla til liðskipta-

sjúklinga – mat og alþjóðlegur samanburður, en þátttak-

endur í því eru frá sjö löndum í Evrópu. Áfram er unnið að 

rannsóknum meðal fólks með lungnasjúkdóma í samstarfi við 

Uppsalaháskóla. Þróun kenninga hefur verið nokkuð áberandi 

innan heilbrigðisvísindasviðs og má þar nefna kenningu um 

faglega færni hjúkrunarfræðinga. Rannsóknir er lúta 

að verkjum og langvinnum verkjum eru áberandi en 

unnið er úr gögnum rannsóknarinnar Langvinnir verk-

ir, notkun á heilbrigðisþjónustu og heilsutengd lífs-

gæði, en viðamiklar upplýsingar um líðan, aðgengi 

að og samskipti við heilbrigðisþjónustu fengust frá 

1.586 einstaklingum í þeirri rannsókn. Rannsóknir um 

sálræn áföll og ofbeldi og um sálræna líðan barns-

hafandi kvenna eru í gangi og rannsóknir  sem tengj-

ast krabbameini og lífslokameðferð, auk  rannsókna 

um upplifun fólks af bráðaþjónustu á geðdeildum, 

endurhæfingarþjónustu og starfsendurhæfingu full-

orðinna. Rannsóknir á því, hvernig heilbrigðisstarfs-

fólk og hjartasjúklingar álíta að fræðsla eigi að vera, 

fyrir þá sem nýlega hafa fengið hjartaáfall, hófust á 

árinu, sem og rannsókn um skjólstæðingsmiðaða endurhæf-

ingu. Unnið er að rannsóknum á starfslokum sjómanna, notk-

un persónumiðaðs sjálfsmats í endurhæfingu og á upplifun 

kvenna af sársauka og meðferð við sársauka í fæðingu, sem 

og á væntingum og viðhorfum barnshafandi kvenna til sárs-

auka og meðferðar við sársauka. Rannsóknir um mat á fag-

legri færni hjúkrunarfræðinema og nýliða í hjúkrun eru í gangi 

sem og þýðingar og (stöðlun) aðlögun matstækja að íslensk-

um veruleika tengdum fræðum sviðsins. Rannsóknarverkefni í 

tengslum við mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga og á heil-

brigðismálum Fjallabyggðar heldur áfram en verkefnið tengist 

Héðinsfjarðargöngum. Þar eru könnuð viðhorf og reynsla íbúa 

af heilbrigðisþjónustu í sínum byggðarlögum fyrir og eftir opn-

un ganganna. Þá ber að nefna langtímarannsókn á aðstæðum 

og viðhorfum nemenda með hreyfihömlun, rannsóknir á 

„Þróun kenninga hefur verið nokkuð áberandi innan 
heilbrigðisvísindasviðs og má þar nefna kenningu 
um faglega færni hjúkrunarfræðinga. “
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þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra í samvinnu við 

Akureyrarbæ, Æfingastöðina og sjálfstæða heilbrigðisstofnun 

á Reykjavíkursvæðinu, sem og rannsóknir á lífsgæðum barna 

og unglinga. 

Kennarar fræðasviðsins tóku virkan þátt í vísindaráðstefnum 

erlendis og heima, má þar helst nefna ráðstefnuna Hjúkrun 

2013 og málþing um iðjuþjálfunarfræði, byggt á erindum 

fluttum á Evrópuráðstefnu um iðjuþjálfun.

Málþing og ráðstefnur 

Nokkur málþing og ráðstefnur voru haldnar á vegum 

fræðasviðsins á árinu 2013. Eigindlegt samræðuþing eða 

málþing um eigindlegar rannsóknir var haldið í apríl. Málstofur 

heilbrigðisvísindasviðs hafa verið haldnar einu sinni í mánuði 

allt skólaárið og hefur aðsókn verið góð.  

HJÚKRUNARFRÆÐI

Nám í hjúkrunarfræði er 240 ECTS einingar, tekur fjögur ár og 

lýkur með BS gráðu. Markmið námsins er að búa nemendur 

undir að gegna almennum hjúkrunarstörfum svo og stjórnun-

ar- og fræðslustörfum á flestum sviðum heilbrigðisþjónustu. 

Námið skiptist í raunvísindi, hug- og félagsvísindagreinar og 

hjúkrunarfræðigreinar. Námið tekur mið af þörfum íslenska 

heilbrigðiskerfisins jafnframt því að mæta alþjóðlegum staðli.

Beita þurfti fjöldatakmörkunum í hjúkrunarfræði haustið 2013 

en 132 nemendur hófu þá nám. Fimmtíu nemendur mega  

halda áfram námi á vormisseri fyrsta árs. Klínískt nám hefst 

strax á fyrsta námsári. Fer það fram víða um land og tekur 

samtals 24 vikur. 

Hjúkrunarfræðideild hefur sett fram stefnu um að með hverj-

um árgangi í staðarnámi í hjúkrunarfræði fylgi hópur fjarnem-

enda. Miðað er við að a.m.k. tíu nemendur hefji fjarnámið 

hverju sinni. Haustið 2013 var hópur  fjarnemenda á fjórða ári 

á Akranesi og hópur á þriðja ári stundaði nám á Selfossi. Hópur 

á öðru  ári var  í Reykjanesbæ og á Ísafirði, hópur fyrsta árs 

nemenda var  á Selfossi og á Austfjörðum.

Á árinu 2013 fóru fjórir nemendur HA í hjúkrunarfræði í skipti-

nám erlendis í klínískum hluta námsins. Tíu erlendir nemendur 

komu til Íslands til að taka klínískt nám á vegum hjúkrunar-

fræðideildar HA. 

IÐJUÞJÁLFUNARFRÆÐI 

Nám í iðjuþjálfunarfræði er 240 ECTS einingar, tekur fjögur ár 

og lýkur með BS gráðu. Markmið námsins er að búa nemendur 

undir að gegna margvíslegum störfum er tengjast iðjuþjálfun 

á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu auk þess að veita góða 

undirstöðu í skipulagningu og stjórnun þjónustu. 

Námið skiptist í raunvísindi, hug- og félagsvísindagreinar, 

heilbrigðisvísindi og iðjuvísindi. Námið tekur mið af þörfum ís-

lenska heilbrigðiskerfisins jafnframt því að mæta alþjóðlegum 

staðli. Lögð er áhersla á að nemendur séu virkir þátttakendur í 

faglegri þróun og samstarfi bæði hér á landi og á alþjóðlegum 

vettvangi. Vettvangsnám í iðjuþjálfun er 25 vikur og hefst í 

lok annars námsárs. Það fer fram undir handleiðslu iðjuþjálfa 

víða um land. 

Eingöngu er hægt að nema iðjuþjálfunarfræði hér á landi við 

Háskólann á Akureyri, sem staðarnám frá 1997 og  haustið 

2008 bættist fjarnám við. Fjarnemar stunda nám í sinni 

heimabyggð og dreifast því um allt land en koma í námslotur 

til Akureyrar á hverju misseri. Fjarkennsluhættir eru í stöðugri 

þróun í samvinnu kennara, nemenda og tæknifólks HA. Stærsti 

hluti kennslunnar fer fram yfir internetið.

Framhaldsnám í heilbrigðisvísindum 

Haustið 2003 hófst 120 ECTS eininga meistaranám í heil-

brigðisvísindum við heilbrigðisvísindasvið. Námið byggir á 

þverfaglegum grunni. Það er byggt upp af 60 einingum í nám-

skeiðum og meistararitgerð sem er 60 einingar að jafnaði. Þrjú 

námskeið, samtals 30 einingar, eru skyldunámskeið, en hinar 

30 einingarnar eru valnámskeið, þar af skal nemandi að öllu 

jöfnu taka tvö námskeið innan heilbrigðisvísindasviðs. Námið 

veitir prófgráðuna MS í heilbrigðisvísindum. Einnig er hægt að 

ljúka 45 eininga viðbótarprófi á meistarastigi sem veitir Dipl S 

í heilbrigðisvísindum. 

Flestir framhaldsnemar velja sér almennt svið innan fram-

haldsnámsins og þróa þá sérsvið sitt sjálfir með aðstoð ráð-

gjafa út frá áhugasviði sínu. Í meistaranáminu er lögð áhersla 

á að nemar velji sér námskeið sem undirbyggja sem best 

meistaraverkefni þeirra. Leiðarljós í skipulagi meistaranáms-

ins í heilbrigðisvísindum er þverfagleg áhersla á heilsu, virkni 

HEiLbriGÐisvísindasviÐ
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og vellíðan. Þetta leiðarstef hefur gefið tilefni til áhugaverðra 

rannsóknarverkefna í tengslum við meistaranámið. Sérsvið 

sem eru í boði: 1. Almenn námslína, 2. Öldrun og heilbrigði, 3. 

Stjórnun innan heilbrigðisþjónustunnar, 4. Langvinn veikindi, 

5. Krabbamein og líknarmeðferð, 6. Sálræn áföll, ofbeldi og 

áfallastreita og 7. Fötlun og endurhæfing. Unnið er að stofnun 

fleiri námsleiða og má þar nefna námsleið um a) starfsendur-

hæfingu sem er samvinnuverkefni HA og Félagsráðgjafadeild-

ar HÍ, unnið með styrk frá samstarfi opinberu háskólanna, b)  

geðheilbrigði og c) um heilsugæslu og heilsueflingu. 

Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri – HHA

Hlutverk Heilbrigðisvísindastofnunar HA – HHA er að vera sam-

eiginlegur vettvangur starfsmanna Sjúkrahússins á Akureyri og 

HA til eflingar kennslu, þjálfunar og rannsókna í heilbrigðis-

vísindum, miðlunar þekkingar og kynningar á rannsóknum 

starfsmanna. Á árinu störfuðu þrír starfsmenn við stofnunina, 

allir í hlutastörfum. Auk stöðu forstöðumanns er ein staða pró-

fessors og ein staða dósents. Starfsmenn komu að kennslu við 

heilbrigðisvísindasvið HA  á sínum sérsviðum. 

Megináhersla var lögð á að gera rannsóknir starfsmanna 

sýnilegar og aðgengilegar auk þess að efla rannsóknarvirkni 

starfsmanna  Sjúkrahússins á Akureyri og tengja verkefni 

nemenda HA við þarfir sjúkrahússins. Í september var haldinn 

vísindadagur í samstarfi við Sjúkrahúsið á Akureyri þar sem 

starfsmenn kynntu rannsóknir sínar.
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Hug- og félagsvísindasviÐ

Hug- og félagsvísindasvið skiptist í félagsvísindadeild, 

kennaradeild, lagadeild og miðstöð skólaþróunar við Há-

skólann á Akureyri, en hún starfar í gagnvirkum tengslum 

við kennaradeild. Hlutverk hug- og félagsvísindasviðs er að 

bjóða upp á háskólanám og standa fyrir rannsóknum í hug- 

og félagsvísindum, þar með talið félagsvísindum, lögfræði og 

menntavísindum.

Vorið 2013 brautskráðust 135  nemendur af hug- og félagsvís-

indasviði. Frá félagsvísindadeild brautskráðust 33 kandídatar, 

þar af voru átta með BA próf í fjölmiðlafræði, þrír í nútíma-

fræði, 17 í sálfræði, þrír í samfélags- og hagþróunarfræði og 

tveir í þjóðfélagsfræði. Frá kennaradeild brautskráðust 73 

kandídatar, þar af 36 í kennarafræði, þrír með kennslufræði 

til kennsluréttinda, sex með diplómu í menntunarfræðum, fjór-

ir með diplómu í menntavísindum, fimm með meistarapróf í 

kennarafræði og 19 með meistarapróf í menntunarfræðum. 

Frá lagadeild voru brautskráðir 29 kandídatar, þar af 16 með 

BA próf í lögfræði, 11 með ML gráðu í lögfræði, einn með 

diplómu á meistarastigi í heimskautarétti og einn með MA próf 

í heimskautarétti.

Á haustmisseri 2013 var 721 nemandi skráður til náms á hug- 

og félagsvísindasviði. Í félagsvísindadeild voru skráðir 369 

nemendur, þar af 46 í félagsvísindum, 47 í fjölmiðlafræði, 41 

í nútímafræði, einn í samfélags- og hagþróunarfræði, 228 í 

sálfræði, tveir í þjóðfélagsfræði og fjórir í rannsóknartengdu 

meistaranámi í félagsvísindum. Í kennaradeild voru 255  nem-

endur þar af 79 í BEd námi, níu í kennslufræði til kennslu-

réttinda, 83 í MEd námi samkvæmt námsskipulagi fimm ára 

kennaranáms, 83 í öðru diplóma- og meistaranámi og einn 

utan brauta. Í lagadeild voru 97  nemendur þar af 53 í BA námi 

í lögfræði, 30 í ML námi og 14 í námi í heimskautarétti. 

Fastir starfsmenn hug- og félagsvísindasviðs voru 65 haustið 

2013. Auk fastra starfsmanna kom að starfi sviðsins fjöldi 

stundakennara að viðbættum kennurum á öllum skólastigum 

víðs vegar um land sem tóku að sér að veita nemendum leið-

sögn í vettvangsnámi og æfingakennslu.

Fjölbreyttar rannsóknir voru stundaðar á hug- og félagsvís-

indasviði og áttu kennarar og sérfræðingar í samstarfi við 

fjölmarga aðila innanlands og erlendis. Rannsóknir 

kennara og sérfræðinga birtust í íslenskum og alþjóð-

legum ritrýndum vísindatímaritum, bókum og bókar-

köflum, auk ótal fyrirlestra og erinda á ráðstefnum, 

námstefnum og námskeiðum innanlands sem utan. 

Helstu rannsóknarsvið hverrar deildar eru tíunduð í 

umfjöllun um hverja þeirra hér á eftir.

Hug- og félagsvísindasvið tók sem fyrr á móti stórum 

hluta þeirra erlendu skiptinema sem stunduðu nám 

við Háskólann á Akureyri á árinu, enda kennt á ensku í 

allmörgum námskeiðum í félagsvísindadeild og laga-

deild, þar með talið heilli námsbraut í heimskauta-

rétti, auk þess sem á sviðinu voru vistuð sérnámskeið 

fyrir erlenda skiptinema. Einnig voru nemendur úr öll-

um deildum sviðsins skiptinemar við erlenda háskóla 

og Háskóla Íslands.

FÉLAGSVÍSINDADEILD

Lokið var gerð sjálfsmatsskýrslu (institution-led review at 

the subject level) í félagsvísindadeild á árinu, í samræmi við 

gæðastefnu HA.  Markmið matsvinnunnar var meðal annars 

að skilgreina atriði sem þarfnast úrbóta en matsferlið varp-

aði einnig ljósi á marga jákvæða þætti í starfsemi deildar-

innar.  Sú fjölgun nemenda sem varð í félagsvísindadeild  

með nýjum fjarnámsleiðum virðist ætla að verða til fram-

búðar ef marka má aðsókn á árinu 2013.  Brugðist hefur 

verið við auknum nemendafjölda meðal annars með því að 

taka upp tvær stöður brautarstjóra, annars vegar í sálfræði 

og hins vegar í fjölmiðlafræði, félagsvísindum og nútíma-

fræði.  Samhliða þessu hefur náms- og matsnefndum sem 

„Rannsóknir kennara og sérfræðinga birtust í ís-
lenskum og alþjóðlegum ritrýndum vísindatímarit-
um, bókum og bókarköflum, auk ótal fyrirlestra og 
erinda á ráðstefnum, námstefnum og námskeiðum 
innanlands sem utan.“
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og til þess ætluð að gera nemendur hæfari til að takast á við 

samfélagsbreytingar sem fylgja upplýsingatæknibyltingunni 

og síhækkandi almennu menntunarstigi. Nemendur taka þátt 

í gerð ýmiss konar fjölmiðlaefnis í prent- og ljósvakamiðlum 

og áberandi er hve margir útskriftarnemar hafa fengið störf á 

fjölmiðlum eða í fjölmiðlatengdum störfum.

Nútímafræði

Nútímafræði er þverfagleg grein á sviði hugvísinda og er 

Háskólinn á Akureyri eini íslenski háskólinn sem býður nám í 

þessari grein. Námið er þverfaglegt vegna þess að fjallað er 

um nútímann, þ.e. lífshætti og viðhorf síðustu tveggja alda, frá 

mörgum hliðum, svo sem frá sjónarhóli heimspeki, sagnfræði, 

bókmenntafræði og ýmissa greina félagsvísinda. Nútíma-

fræði er heppilegur kostur fyrir þá sem vilja afla sér víðtækrar 

menntunar í hugvísindum og er þannig góður undirbúningur 

fyrir framhaldsnám í ýmsum greinum hug- og félagsvísinda.

Sálfræði

Sálfræði leitast við að skilja og útskýra mannlega hegð-

un, hugsun og tilfinningar. Sálfræðinámið við Háskólann á          

Akureyri er fjölbreytt og veitir grunnþekkingu á sálfræði sem 

fræðigrein. Í náminu er meðal annars lögð áhersla á að veita 

almenna þekkingu á mismunandi sviðum fræðigreinarinnar, 

bæði hvað varðar kenningar og rannsóknar-aðferðir. BA próf 

í sálfræði veitir því ekki sérhæfingu á ákveðnu sviði innan 

sálfræðinnar heldur fá nemendur gott tækifæri til að kynna 

sér hin margvíslegu svið hennar. Það auðveldar þeim val á 

áhugasviði sem þeir geta síðan lagt stund á í framhaldsnámi.

Félagsvísindi

BA nám í félagsvísindum byggir á kenningalegum og aðferða-

fræðilegum grunni félagsvísinda. Námið byggir einkum á fél - 

agsfræði, mannfræði og stjórnmálafræði og veitir nemendum 

grunn í kenningum og aðferðafræði þeirra fræðigreina. Jafn-

framt eiga nemendur kost á sérhæfingu í byggðafræði, ferða-

málafræði, kynjafræði, samfélags- og hagþróunarfræði og 

æskulýðsfræði. Nemendur öðlast innsýn í eðli mannlegs sam-

félags og hreyfilögmál félagsgerðar, menningar, stjórnmála og 

efnahagslífs. Námið veitir umtalsverða þjálfun í aðferðafræði 

félagsvísinda, skipulagningu rannsóknarverkefna og framsetn-

ingu á niðurstöðum fyrir almenning og fræðimenn. Námið er 

sambærilegt við BA nám í einstökum undirgreinum félagsvís-

indanna við aðra innlenda og erlenda háskóla. Að námi loknu 

Hug- og félagsvísindasviÐ

áður voru tvær, verið fækkað og er nú ein náms- og mats-

nefnd fyrir alla deildina.  Markmiðið með því að hafa eina 

náms- og matsnefnd fyrir deildina er ekki síst að viðhalda 

samræmi og yfirsýn um námsframboð í deildinni. 

Eins og áður er í félagsvísindadeild boðið upp á þriggja ára 

BA nám í fjölmiðlafræði, nútímafræði, sálfræði og í fél- 

agsvísindum. Námið felur í sér fjölþjóðlegar tengingar og 

almennt er lögð áhersla á verkefnavinnu í námi nemenda. 

Eins og áður var í boði rannsóknartengt meistaranám þar 

sem nemendur gátu tekið MA gráðu sem tengdist sérsviði 

tiltekins kennara deildarinnar samkvæmt sérstöku skipulagi. 

Þetta er þriðja árið sem boðið var upp á BA  gráðu í félags-

vísindum, (sjá nánar aftar) en sú námslína er í raun arftaki 

námsframboðs í þjóðfélagsfræði annars vegar og sam-     

félags- og hagþróunarfræði hins vegar.  

Bæði fjarnámið og hið nýja námsframboð í félagsvísindum 

hafa fengið góðar viðtökur og leitt af sér umtalsvert sam-

starf við aðra ríkisháskóla og svarað vaxandi kröfum um 

meiri fjölbreytileika í námsframboði. 

Ráðstefnur og opnir fyrirlestrar um félagsvísindaleg og hug-

vísindaleg efni eru fastur þáttur í starfi félagsvísindadeildar.  

Félagsvísindadeild og einstakir kennarar tóku virkan þátt í 

slíkum viðburðum á árinu, sem fyrirlesarar á viðburðum við 

Háskólann á Akureyri og annars staðar. 

Rannsóknarvirkni kennara á félagsvísindasviði hefur vaxið 

undanfarin ár, þrátt fyrir fjölgun nemenda.  Rannsóknarsvið 

kennara í félagsvísindadeild spanna allar kennslugreinar 

deildarinnar. Það hefur í vaxandi mæli falið í sér samstarf 

við erlenda fræðimenn og rannsóknarstofnanir.

Fjölmiðlafræði 

Fjölmiðlafræði skoðar gangvirki fjölmiðlanna og stöðu þeirra 

og áhrif í samfélaginu. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn 

á Íslandi sem býður nám í fjölmiðlafræði til BA  prófs. Fjöl-

miðlafræðinámið tekur mið af þeirri þróun sem hefur orðið á 

þessu sviði í helstu háskólum á Vesturlöndum þar sem reynt er 

að samþætta faglega þekkingu sem kennd hefur verið í svo-

nefndum blaðamannaskólum og fræðilega þekkingu og að-

ferðafræði sem kennd hefur verið í hefðbundnu háskólanámi. 

Slík samtvinnun er talin eftirsóknarverð í námi af þessu tagi 
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hafa nemendur traustan grunn til framhaldsnáms og marg-

víslegra starfa á innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

BA nám í félagsvísindum er hægt að stunda með eftirtöldum 

áherslugreinum:

a) Almenn félagsvísindi með valnámskeiðum að eigin vali.

b) Byggðafræði með áherslu á byggðaþróun á Íslandi, fólks-

flutninga innan lands og utan, áhrif samgöngubóta á afskekkt 

samfélög, nýsköpun og atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni, 

stjórnmál, stjórnsýslu og stefnumótun í byggðamálum.

c) Ferðamálafræði með áherslu á samfélagsrýni og skilning á 

samtímamenningu í samhengi við markaðssetningu og stjórn-

un í ferðaþjónustu í dreifðum byggðum Íslands og sambæri-

legum jaðarsvæðum við Norður-Atlantshaf.

d) Kynjafræði með áherslu á kynjun og kyngervi, stöðu kynj-

anna í dreifbýli og þéttbýli, breytingar á jafnréttisviðhorfum 

og verkaskiptingu á heimilum, fjölskyldugerðir og líðan barna, 

kynhegðun unglinga og stöðu samkynhneigðra í samfélaginu.

e) Norðurslóðafræði með áherslu á félagslega, hagræna, 

menningarlega og pólitíska þætti þróunar á norðurslóðum í 

samhengi við hnattvæðingu, umhverfisbreytingar, auðlinda-

nýtingu, atvinnu- og byggðamál, mannauð og sjálfbærni.

f) Æskulýðsfræði með áherslu á unglingamenningu, áhættu-

hegðun, kynheilbrigði, íþrótta- og tómstundastarf, framtíðar-

áform og tengsl milli kynslóða í samhengi við sérstöðu Íslands 

og almenna þjóðfélagsþróun á Vesturlöndum.

KENNARADEILD

Aðsókn að grunnnámi í kennaradeild var slök á árinu 2013 

og má líklega rekja það til lengingar námsins í fimm ár og 

almennrar neikvæðrar umfjöllunar í samfélaginu um starfskjör 

kennara. Ljóst er að þessi dræma aðsókn mun leiða til vissra 

erfiðleika hvað námsframboð varðar næstu tvö ár.

Skipulagsbreytingar sem gerðar voru á deildinni árið áður, og 

sagt er frá í síðustu ársskýrslu, gáfust vel og verður tæplega 

hróflað við þeim í bráð.

Stærsta viðfangsefni deildarinnar á árinu 2013 var gerð 

sjálfsmats. Matsteymi var skipað í byrjun janúar og matsvinn-

an fór fram á vormisseri með virkri þátttöku starfsmanna og 

nemenda, lokaskýrslu var skilað um miðjan júlí. Skýrslan er 

gagnrýnin en jákvæð og hefur fengið góðar viðtökur allra sem 

um hafa fjallað.

Í ársbyrjun tók til starfa verkefnisstjóri vettvangsnáms og 

æfingakennslu. Við það hvarf umsjón þessara námsþátta frá 

akademískum starfsmönnum og kom brátt í ljós að þetta var 

vel ráðið. Á seinni hluta ársins kom einnig til starfa verkefnis-

stjóri til tímabundinna verka á vegum samstarfs opinberu há-

skólanna. Meginviðfangsefni hans er að vinna að auknu sam-

starfi hug- og félagsvísindasviðs HA og menntavísindasviðs HÍ, 

einkum á sviði kennaramenntunar. 

Tuttugu ára afmæli kennaradeildar var haldið hátíðlegt 

með opinni dagskrá þann 20. september og í sama mánuði 

var settur á laggirnar starfshópur sem falið var að kanna 

möguleika á íþróttafræðinámi á hennar vegum.

Starfsmenn kennaradeildar eiga í samstarfi um rannsóknir og 

ýmsa aðra þætti sem starfsemina varða við fjölmarga aðila 

bæði hér á landi og erlendis. Á árinu 2013 birtust rannsóknir 

þeirra í íslenskum og alþjóðlegum ritrýndum vísindatímaritum, 

bókum og bókarköflum og þeir héldu marga fyrirlestra og er-

indi á ráðstefnum, námsstefnum og námskeiðum innanlands 

sem utan. Viðfangsefnin spanna vítt svið menntunar- og 

kennarafræða og tengjast skólastarfi á margbreytilegan hátt. 

Þeirra á meðal má nefna skólaþróun, heimspeki menntunar, 

sérkennslufræði, lestrarfræði, skólastjórnun, sagnfræði, ís-

lensk fræði, uppeldis- og kennslufræði, jafnrétti, sálfræði og 

upplýsingatækni í skólastarfi.

Kennarabraut

Í júní 2013 brautskráðist annar hópur nemenda í samfelldu 

fimm ára kennaranámi með BEd gráðu. Að hausti hóf sami 

hópur seinni hluta námsins til meistaragráðu. Meistaranámið 

er skipulagt sem sambland af staðbundnum lotum og fjar-

kennslu með myndfundum. 

Kennaranemar eru bæði í staðarnámi og fjarnámi auk þess 

sem þeir koma í staðarlotur til Akureyrar. Nokkrir nemendur á 

kennarabraut taka hluta af námi sínu við aðra háskóla, innan-

lands og utan.

Kennaranemar eru bæði í staðarnámi og fjarnámi og á árinu 

2012 var kennt til samtals nítján fjarkennslustaða auk þess 

sem nemar komu í staðarlotur til Akureyrar. Nemendur á 
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Lögfræði til ML prófs

Nám í lögfræði til ML prófs er tveggja ára nám á meistarastigi. 

Sú prófgráða, í framhaldi af þriggja ára BA prófi í lögfræði, 

jafngildir hefðbundnu fimm ára embættisprófi í lögfræði (cand.

jur.). Áherslan í náminu er á hagnýta íslenska lögfræði, jafnt á 

sviði opinbers réttar, einkamálaréttar, refsiréttar og réttarfars. 

Þannig verða nemendur vel í stakk búnir til að takast á við 

hefðbundin störf lögfræðinga sem lögmenn, lögfræðingar hjá 

opinberum stofnunum eða einkafyrirtækjum, eða sem dóm-

arar.

Nám í heimskautarétti

Nám í heimskautarétti til LLM gráðu er eins og hálfs árs nám 

á meistarastigi fyrir nemendur sem þegar hafa lokið minnst 

þriggja ára laganámi. Nám í heimskautarétti til MA gráðu er 

tveggja ára nám á meistarastigi fyrir nemendur með margs 

konar próf á grunnstigi háskólanáms. Nemendur sem ljúka 

LLM gráðu ljúka 30 ECTS eininga lögfræðilegri ritgerð en MA 

nemendur skila 60 ECTS ritgerð sem gefur þeim tækifæri 

til að takast á við veigamikil þverfagleg rannsóknarverkefni 

með megináherslu á fræðasvið heimskautaréttarins. Í nám-

inu er lögð áhersla á þau svið alþjóðalaga og landsréttar sem 

tengjast heimskautasvæðunum. Tekið er á viðfangsefnum 

umhverfislaga og fjölbreytni lífríkisins, mannréttinda, hafréttar 

og laga um sjálfbæra þróun og auðlindir. Í því sambandi er 

fjallað um  álitamál er varða fullveldi og deilur um markalínur 

á landi og sjó, réttindi frumbyggja í norðri, sjálfstjórn og stjórn-

festu svo og landa- og auðlindakröfur á heimskautasvæðun-

um. Nám í heimskautarétti undirbýr nemendur fyrir störf hjá 

hinu opinbera sem og einkafyrirtækjum, hjá alþjóðasamtök-

um, frjálsum félagasamtökum, hjá frumbyggjaþjóðum á norð-

urskautssvæðinu og í háskólum og rannsóknarstofnunum um 

allan heim. Námið er einnig góður undirbúningur fyrir dokt-

orsnám eða frekari rannsóknir á málefnum heimskautanna. 

Ráðstefnur og opnir fyrirlestrar um lögfræðileg efni eru fastur 

þáttur í starfi lagadeildar. Af ráðstefnuhaldi á árinu 2013 

ber hæst að í október var í sjötta sinn haldin árleg alþjóðleg 

ráðstefna um heimskautarétt The Sixth Akureyri Polar Law 

Symposium. Ráðstefnan var haldin á Akureyri og í Reykjavík 

Hug- og félagsvísindasviÐ

kennara braut taka í auknum mæli hluta af námi sínu við aðra 

háskóla, innanlands og utan.

Menntavísindabraut

Á menntavísindabraut fer fram nám sem ætlað er kennurum 

og öðrum þeim sem vilja mennta sig til starfa í menntakerfinu 

er krefjast framhaldsmenntunar og auka þekkingu sína á nú-

verandi starfi, ásamt því að bæta við  hæfni sína til að stunda 

frekara nám eða leggja stund á rannsóknir. Á árinu 2013 

voru í boði eftirtalin áherslusvið: almennt svið, lestrarfræði, 

námskrá- og starfsþróun, opinber stefnumótun, mennta-

stefna og þróun skóla, sérkennslufræði og stjórnun og forysta. 

Kennsla á menntavísindabraut fer fram í staðbundum lotum 

þar sem nemendur koma og eru í skólanum nokkra daga í 

senn, þrisvar til fjórum sinnum á misseri.

LAGADEILD

Í lagadeild er boðið upp á þriggja ára BA  nám í lögfræði, 

tveggja ára ML  nám í lögfræði og alþjóðlegt meistaranám 

í heimskautarétti sem leiðir til LLM gráðu, MA gráðu eða 

diplómu. Nám í heimskautarétti fer alfarið fram á ensku en 

auk þess er BA  námið alþjóðlegt að hluta og kennt bæði á 

íslensku og ensku.

Lögfræði til BA prófs

Meginmarkmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu á 

undirstöðum lögfræðinnar með áherslu á lagaframkvæmd á 

Íslandi, í Evrópu og í alþjóðlegu samhengi. Nemendur læra að 

fjalla með gagnrýnum hætti um lög, lögfræði og tengd efni. 

Nám í lögfræði til BA prófs er um margt með öðru sniði en 

tíðkast við aðra íslenska háskóla. Um er að ræða fjölbreytt 

fræðilegt nám þar sem lög og réttur eru skoðuð í sögulegu, 

félagslegu og heimspekilegu samhengi. BA námið nýtist vel 

sem fræðileg undirstaða fyrir þá sem hyggja á nám til emb-

ættisprófs í lögfræði. Námið er einnig áhugaverður kostur í 

hug- og félagsvísindanámi fyrir þá sem ekki stefna að hefð-

bundnum lögfræðistörfum en hyggja á önnur störf eða nám 

þar sem grunnur í lögfræði nýtist, til dæmis alþjóðasamskipti, 

alþjóðastjórnmál og skyldar greinar.
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undir merkjum Arctic Circle. Greinar  byggðar á erindum sem 

flutt voru á ráðstefnunni birtast í árbók heimskautaréttarins 

The Yearbook of Polar Law, ásamt öðrum fræðilegum greinum.  

Árbókin kemur út á vegum lagadeildar HA hjá Brill Academic 

Publishers í Hollandi. Greinar sem birtar eru í bókinni eru rit-

rýndar.

Af öðrum viðburðum má nefna að í maí fór fram í Háskólan-

um á Akureyri pallborðsumræða um framtíð íslensku stjórn-

arskrárinnar. Þar tóku þátt fulltrúar frá stjórnmálaflokkum. 

Heiðursgestur var dr. George Katrougalos frá Democritus 

University í  Aþenu. Á fullveldishátíð HA 1. desember kynnti 

nefndarmaður í stjórnarskrárnefnd Alþingis hugmyndir og fyr-

irætlanir nefndarinnar. 

Fjölmargir fræðimenn og starfandi lögfræðingar héldu erindi á 

lögfræðitorgi en slíkir fyrirlestrar eru öllum opnir.

Kennarar deildarinnar birtu fjölmargar greinar í bókum og rit-

rýndum tímaritum bæði íslenskum og erlendum.
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miÐstöÐ skóLaþróunar 

Miðstöð skólaþróunar er starfrækt innan hug- og félagsvís-

indasviðs Háskólans á Akureyri. Markmið hennar er að stuðla 

að umbótum í almennu skólastarfi leik-, grunn- og framhalds-

skóla og að vera farvegur þekkingar og þróunar út í hið dag-

lega skólastarf. 

Meginviðfangsefni miðstöðvarinnar lúta að ráðgjöf og fræðslu 

við hvers kyns nýjungar á sviði skóla- og kennslumála til starf-

andi kennara og skólastjóra auk þess að efla gott starf sem 

þegar er fyrir hendi. Innan miðstöðvarinnar hefur byggst upp 

margvísleg þekking, til dæmis um námskrárfræði, stjórnun og 

forystu, samskipti heimilis og skóla, læsi, lestrar- og ritunar-

kennslu, stærðfræðikennslu yngri barna, einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti, teymiskennslu og fjölbreytta starfshætti í skól-

um, námsmat, fagmennsku kennara, starfendarannsóknir og 

sjálfsmat, bekkjarstjórnun og um einelti. 

Í starfi miðstöðvar skólaþróunar er lögð áhersla á fræðslu, 

samræðu, samvinnu og ígrundun. 

Unnið er eftir framkvæmda- og þróunaráætlunum þar sem 

gert er ráð fyrir eftirfylgd verkefna og mati á starfinu. Verkefn-

in eru yfirleitt til lengri tíma, eins eða tveggja vetra. Þau mið-

ast við starfsmannahópa með það að markmiði að efla starf-

semi skólanna í heild sinni og stuðla að viðvarandi breytingum 

og þróun. Höfðað er til skuldbindinga þátttakenda um eigin 

starfsþróun til að bæta skólastarf og auka nám nemenda.

Miðstöð skólaþróunar hefur með höndum sérfræðiþjónustu 

við leik- og grunnskóla á Akureyri skv. samningi þar um milli        

Akureyrarbæjar og Háskólans á Akureyri. Að auki vinnur mið-

stöð skólaþróunar að umbótastarfi með skólafólki víða um 

land. 

Í apríl ár hvert stendur miðstöð skólaþróunar fyrir ráðstefnu 

um skólamál og koma fyrirlesarar sem gert hafa sig gildandi á 

fræðasviðinu víða að. Annað hvert ár heldur miðstöðin einnig 

haustráðstefnu auk þess sem hún hefur, í samstarfi við bóka-

safn HA og Amtsbókasafnið á Akureyri, staðið fyrir ýmiskonar 

viðburðum  í tengslum við Dag læsis 8. september. 

Helstu verkefni sem miðstöð skólaþróunar vann að árið 2013 

voru: 

•	 Starfsþróun um læsismenntun:

Byrjendalæsi 

Orð af orði 

Læsi til náms – lesskilningsaðferðir og kennsla ritunar 

Fágæti og furðuverk 

•	 Innleiðing nýrrar aðalnámskrár

•	 Byrjendastærðfræði 

•	 Foreldrasamstarf og eineltismál 

•	 Ráðgjöf og utanumhald um innra mat (sjálfsmat) í  
 skólum 

•	 Stefnumótun, starfshættir og samvinna skólastiga

•	 Námskeið og fræðslufundir fyrir skólastjórnendur  
 og kennara

•	 Seta í stýrihópum og þjónusta við skóladeild/skóla-

•	 nefnd á sviði skólamála

•	 Starfsþróunarvinna sem tekur mið af gildandi  
 menntastefnu: 

mótun og innleiðing lærdómssamfélags

fagmennska kennara/teymisvinna

félagastuðningur/ígrundun/samræða 

Vorráðstefna miðstöðvar skólaþróunar 2013 var haldin þann 

13. apríl og nefndist Skóli og nærsamfélag: Að verða þorpið 

sem elur upp barnið. Einnig hélt miðstöð skólaþróunar utan 

um og skipulagði málstofur í tengslum við málþingið Hæfni-

miðað námsmat: Lærum hvert af öðru. Málþingið var á vegum 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands og var haldið 30. 

ágúst í Háskólanum á Akureyri og í Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði.

Starfsmenn miðstöðvar skólaþróunar hafa annast kennslu í 

kennaradeild HA bæði sem umsjónarkennarar einstakra nám-

skeiða og sem stundakennarar. Þeir hafa einnig sinnt leiðsögn 

með BEd og meistaraprófsritgerðum. Jafnframt komu kennarar 

af hug- og félagsvísindasviði, einkum úr kennaradeild, til sam-

starfs um einstök verkefni á vegum miðstöðvarinnar. Fjöldi 

starfsmanna árið 2013 var níu í 7,17 stöðugildum. 

www.msha.is
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viÐskipta- og raunvísindasviÐ

Viðskipta- og raunvísindasvið skiptist í tvær deildir, viðskipta-

deild og auðlindadeild.

Innan auðlindadeildar var í boði BS nám í líftækni og sjávarút-

vegsfræði. Innan viðskiptadeildar voru tvær námslínur í boði til 

BS gráðu. Rannsóknartengt meistaranám var í boði hjá báðum 

deildum. 

Vorið 2013 voru 87 nemendur brautskráðir frá viðskipta- og 

raunvísindasviði. Þar af voru átta nemendur með BS gráðu 

í líftækni, sjö í sjávarútvegsfræði og níu  í umhverfis- og 

orkufræði. Úr viðskiptafræði brautskráðist 41 með BS gráðu. 

Tveir luku meistaraprófi í auðlindafræðum og tveir luku meist-

araprófi í viðskiptafræði. Átján luku meistaranámi í haf- og 

strandsvæðastjórnun í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða 

á Ísafirði.

Við upphaf skólaárs haustið 2013 voru 515 nemendur skráðir 

til náms við viðskipta- og raunvísindasvið.  Fimmtíu og tveir  

nemendur stunduðu BS nám í líftækni, 73 nemendur voru í 

sjávarútvegsfræði og 345 voru í viðskiptafræði. Þrír nemendur 

stunduðu diplómanám í náttúru- og auðlindafræði. Auk þess 

stunduðu fjórir nemendur meistaranám í viðskiptafræði, þrír 

stunduðu meistaranám í auðlindafræðum og 35 nemendur 

stunduðu meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun i sam-

starfi við Háskólasetur Vestfjarða. 

Á fræðasviðinu störfuðu á árinu 30 kennarar, þar með tald-

ir þeir kennarar sem sviðið deilir með rannsóknarstofnunum 

sem aðsetur hafa á Borgum. Meðal kennara sviðsins eru átta 

prófessorar. Auk þess störfuðu að jafnaði nokkrir sérfræðingar 

og aðstoðarmenn að ýmsum rannsóknarverkefnum og stunda-

kennslu. 

AUÐLINDADEILD

Í boði voru tvær námsleiðir til BS prófs, líftækni og sjávarút-

vegsfræði. Boðið var upp á staðarnám og fjarnám. BS námið 

er skipulagt til þriggja ára, samtals 180 ECTS einingar. Enn-

fremur var boðið rannsóknartengt nám til meistaragráðu í 

auðlindafræði á sviði líftækni og sjávarútvegsfræða 

sem og meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun í 

samvinnu við Háskólasetur Vestfjarða. Háskólinn á Ak-

ureyri hefur frá upphafi markað sér þá sérstöðu með-

al íslenskra háskóla að leggja áherslu á námsbrautir 

tengdar nýtingu náttúruauðlinda á þverfaglegu sviði 

auðlindafræða. Í starfi deildarinnar fara saman nám 

og rannsóknir í náttúruvísindum samhliða áherslum á 

hagfræði, viðskiptafræði og stjórnun. Slík menntun er 

forsenda góðrar auðlindastjórnunar og styður sjálfbæra 

nýtingu auðlinda til verðmætasköpunar.

Náið samstarf var við fjölda fyrirtækja og rannsóknar-

stofnana hérlendis og erlendis. Má þar nefna þær stofn-

anir sem eru í návígi við deildina á Borgum og deila með 

henni aðstöðu og starfsmönnum, svo sem Hafrann-

sóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands – Akureyrar-

setur og Matís ohf. Virkt samstarf var ennfremur við aðra há-

skóla, svo sem Háskóla Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands 

og Hólaskóla – Háskólann á Hólum. Einnig var samstarf við 

fjölda fyrirtækja og má þar m.a. nefna Mannvit,  Landsvirkjun, 

Norðurorku, Samherja hf, Brim hf og Biopol ehf. 

Kennarar og sérfræðingar auðlindadeildar eru mjög virkir í 

rannsóknum sem spanna vítt svið raun- og náttúruvísinda. 

Rannsóknir tengdar sjávarútvegi eru hafrannsóknir, líffræði, 

efna- og örverufræði fiska, gæði og öryggi sjávarfangs, 

veiðarfærarannsóknir, vinnslutækni og hagrænar rannsóknir. 

Líftæknirannsóknir tengjast lífefnaleit, orkulíftækni, fiskeldi, 

kerfislíffræði, sameindaerfðafræði og gerðar eru rannsóknir á  

íblöndunarefnum. 

Líftækni

Háskólinn á Akureyri býður einn íslenskra háskóla upp á sér-

hæft nám í líftækni, þar sem blandað er saman ýmsum nám-

„Lögð er rík áhersla á að kynna nemendum líf-
tæknilegar aðferðir við að nýta auðlindir með 
nýjum hætti og koma afurðum slíkrar þróunar á 
markað. “
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viÐskipta- og raunvísindasviÐ

nauðsynlegu fitusýrur DHA (docosahexaenoic acid, C22:6-n3) 

og EPA (eicosahexaenoic acid, 20:5n-3). 

Starf sameiginlegrar rannsóknarstofu HA og Nátt-

úrufræðistofnunar í sameindaerfðafræði efldist. Meistara-

nemar og einn doktorsnemi störfuðu að verkefnum á vegum 

stofunnar og innlendra og erlendra samstarfsaðila hennar. 

Lokaverkefnum nemenda í grunnnámi og verklegri kennslu 

í erfða- og sameindaerfðafræði er sinnt þar. Jafnframt var 

unnið að verkefnum í samstarfi við Matís ohf og Sjávarútvegs-

skóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Rannsóknasjóður Rannís, 

Háskólasjóður KEA og Rannsóknasjóður HA eru meðal styrkt-

araðila rannsóknarstarfs á stofunni.

Sjávarútvegsfræði

Háskólinn á Akureyri býður einn íslenskra háskóla 180 ECTS 

eininga nám í sjávarútvegsfræði til BS gráðu, einnig er boðið 

upp á MS gráðu í sjávarútvegsfræði. Að námi loknu bera braut-

skráðir starfsheitið sjávarútvegsfræðingur. Markmið námsins 

er að veita nemendum góðan þekkingargrunn til að starfa í 

sjávarútvegi og tengdum greinum og  breiðan grunn til frekara 

náms. Námið veitir þverfaglega þekkingu sem nýtist sérstak-

lega vel til stjórnunarstarfa. Kennd eru undirstöðunámskeið 

raun- og viðskiptagreina. Sérnámskeið sjávarútvegsfræða eru 

um vistkerfi sjávar og veiðar og vinnslu sjávarafurða. Mik-

il áhersla er lögð á samvinnu við fyrirtæki og stofnanir sem 

vinna við sjávarútveg og stoðgreinar hans, til dæmis í tengsl-

um við lokaverkefni nemenda. Náið samstarf er við Sjávarút-

vegsmiðstöðina við Háskólann á Akureyri – SHA.

Viðskipta- og raunvísindasvið hefur verið þátttakandi í Sjávar-

útvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna um árabil. Starfs-

menn sviðsins hafa kennt á námskeiðum skólans og verið 

leiðbeinendur nemenda. Þessu námi við HA hefur verið skipt 

í tvo þætti, annars vegar grunnþjálfun nemenda háskólans í 

viðskiptafræði og markaðsfræði og hins vegar sérhæft nám 

um rekstur og markaðssetningu sjávarútvegsfyrirtækja, A 

specialist course on Management of Fisheries Companies 

and Marketing, sem miðar að því að þjálfa fólk í að stjórna 

sjávarútvegsfyrirtækjum af ólíkum toga. Helstu markmið með 

sérhæfða náminu eru að veita yfirlit yfir kenningar í rekstri og 

fjármálum fyrirtækja, að veita víðtæka þekkingu á rekstri sjáv-

arútvegsfyrirtækja allt frá fiskeldi til markaðssetningar sjávar-

afurða og að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun til að finna 

skeiðum á sviði náttúruvísinda og auðlindalíftækni ásamt við-

skiptagreinum. Meðal áherslna eru umhverfis- og orkulíftækni, 

til dæmis niðurbrot lífræns úrgangs og nýmyndun orkuríkra 

efna, líftæknilegir þættir fiskeldis hvað varðar heilbrigði og 

fóður, lífvirk efni, efni með lyfjavirkni, fæðubótarefni, auka-

efni í matvælum og efni sem bæta ónæmiskerfið, og grunn-

rannsóknir á erfðaauðlindum íslenskrar náttúru. Lögð er rík 

áhersla á að kynna nemendum líftæknilegar aðferðir við að 

nýta auðlindir með nýjum hætti og koma afurðum slíkrar þró-

unar á markað. Af sérnámskeiðum má nefna erfðafræði og 

sameindaerfðafræði, sjávarlíftækni, líftæknilega örverufræði, 

matvælafræði, gena- og gagnasöfn og gæðaframleiðsluferli. 

Auk fastra kennara auðlindadeildar koma sérfræðingar ýmissa 

fyrirtækja og stofnana að kennslunni.

Eitt rannsóknarverkefna á sviði líftækni beinist að notkun hita-

kærra örvera við framleiðslu á etanóli og vetni úr lífmassa. 

Þær rannsóknir eru unnar í víðtæku samstarfi innanlands og 

utan og hefur fjöldi styrkja fengist til rannsóknarverkefna og 

uppbyggingar tækja og aðstöðu, meðal annars úr Tækniþró-

unarsjóði. Alls unnu þrír sérfræðingar og tveir meistaranemar 

á sviði orkulíftækni á árinu. Þrjár ritrýndar greinar voru birtar á 

sviði orkulíftækni um hitakærar etanól- og vetnisframleiðandi 

bakteríur. 

Unnið var að uppbyggingu bakteríustofnasafns úr ýmsum 

vistgerðum íslenskrar náttúru. Safnað var stofnum úr ýmsum 

jarðvegsgerðum á Norðurlandi og víðar. Söfnunin var meðal 

annars unnin í tengslum við sameiginlegt sumarnámskeið HA, 

HÍ og University of Reading í Örveruvistfræði norðurslóða. 

Einnig var stofnasafnið skimað eftir hagnýtanlegum eigin-

leikum, svo sem til kuldavirks niðurbrots á ýmsum lífrænum 

fjölliðum, og umhverfissýni skimuð eftir bakteríuveirum með 

virkni gegn völdum stofnum. Á rannsóknarstofu í hagnýtri ör-

verufræði við HA var unnið að rannsóknum á framleiðslu á 

fjölómettuðum Omega-3 fitusýrum og lífvirkum efnum með 

frumverum, í samvinnu við sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf á 

Skagaströnd og Náttúrufræðistofnun Íslands – Akureyrarsetur.

 Meginmarkmiðið var að einangra, greina og rækta nýja stofna 

af frumverum af ættinni Thraustochytrids til framleiðslu á 

Omega-3 sjávarolíum og lífvirkum efnum í tilraunarækt. Frum-

verurnar hafa ekki verið ræktaðar hér á landi fram til þessa. 

Verðmætustu fitusýrurnar eru hinar fjölómettuðu og lífs-
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lausn á vandamálum í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja. Kennar-

ar sviðsins hafa einnig verið ráðgefandi, skipulagt og haldið 

námskeið í tengslum við þetta starf í ýmsum þróunarlöndum.

Meistaranám í auðlindafræði

MS í auðlindafræðum er alþjóðlegt rannsóknarnám á sviðum 

umhverfisfræði, orkufræði, líftækni og sjávarútvegsfræði. 

Þessi fræði endurspegla faglega sérstöðu auðlindadeildar í 

kennslu og rannsóknum. Námið er 120 ECTS einingar, skipulagt 

til tveggja ára, og er einstaklingsmiðað. Megináhersla er lögð 

á meistaraverkefnið sem vegur 60–90 einingar og að nem-

endur tileinki sér vísindaleg vinnubrögð. Námskeiðshluta 

meistaranámsins tekur nemandinn að hluta við HA, við aðra 

innlenda háskóla ef kostur er og við erlenda rannsóknarhá-

skóla samkvæmt ákvörðun meistaranámsnefndar hverju sinni. 

Námið er í samstarfi og sterkum tengslum við erlenda rann-

sóknarháskóla og -stofnanir. 

Haf- og strandsvæðastjórnun

MS nám í haf- og strandsvæðastjórnun er alþjóðleg og þver-

fagleg námsleið sem boðin er í samvinnu við Háskólaset-

ur Vestfjarða. Allt námið er kennt á Ísafirði en Háskólinn á        

Akureyri ber faglega ábyrgð á gæðum kennslu, námsefnis og 

námsmats. Mikil tengsl eru við auðlindadeild og prófgráða við 

námslok er frá HA. 

VIÐSKIPTADEILD

Starfsemi deildarinnar var með svipuðu sniði og undanfarin ár. 

Í viðskiptadeild hófu 100 nemendur grunnnám að hausti og þrír 

nemendur hófu meistaranám. Um 70 % nemenda í grunnnámi 

eru	fjarnemar.	

Grunnnám í viðskiptafræði

Boðið var upp á þriggja ára 180 ECTS eininga BS nám í við-

skiptafræðum, bæði í staðarnámi og fjarnámi. Staðarnámið 

fer fram með hefðbundnum hætti í fyrirlestrum, umræðu-

tímum og dæmatímum. Fjarnámið fer hins vegar fram með 

upptökum úr kennslustundum í staðarnámi sem dreift er til 

nemenda um lokaðan kennsluvef. Fjarnemar mæta þar að 

auki í upphafi og við lok hvers misseris í kennslustund gegnum 

myndfundabúnað ásamt því að um mitt misseri mæta þeir í 

staðarlotu.  Kennsluumhverfið Moodle er notað við deildina og 

nýtist það bæði staðar- og fjarnemum í náminu.
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samvinnu við aðalleiðbeinanda sinn. Meistaranámsnefnd við-

skipta- og raunvísindasviðs tryggir að hin einstaklingsmiðaða 

námskrá standist ítrustu gæðakröfur.

Námið skiptist í ýmist 60 eða 90 ETCS eininga rannsóknar-

verkefni og 30 til 60 ECTS eininga námskeið. Að lágmarki skal 

nemandi ljúka námskeiðum sem samsvara 30 ECTS einingum 

og þar af hið minnsta 10 ECTS einingum í rannsóknaraðferð-

um. Önnur námskeið skal nemandi taka við HA eða samstarfs-

stofnanir. Einnig er mögulegt að nemandi taki lesnámskeið í 

samráði við aðalleiðbeinanda sinn og meistaranefnd.

Rannsóknir

Kennarar í viðskiptadeild hafa á undanförnum árum verið 

afkastamiklir við rannsóknir og ritstörf á sviðum fjármála og 

fjármálamarkaða. Nefna má  ferðaþjónustu, samruna fyrir-

tækja, útvistun verkefna í þjónustufyrirtækjum, alþjóðastofn-

anir, fjarkennslu, norrænan vinnumarkað, sveitarstjórnarmál, 

markaðsmál, stjórnun og skipulagningu fyrirtækja og rekstur 

sjávarútvegsfyrirtækja. Rannsóknir þeirra hafa birst í sérstök-

um bókum, íslenskum og erlendum fræðitímaritum og safn-

ritum. Náin tengsl eru við rannsóknir Rannsóknamiðstöðvar 

ferðamála – RMF og Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskól-

ans á Akureyri – RHA, meðal annars um byggðarannsóknir.

Kennarar deildarinnar eiga í margvíslegum samskiptum og 

samstarfi við erlendar stofnanir og vísindamenn. Nemendur 

hafa stundað nám erlendis að hluta á vegum Erasmus og 

Nordplus.

viÐskipta- og raunvísindasviÐ

Viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri er hagnýtt nám þar 

sem einstaklingar eru menntaðir til ábyrgðarstarfa við rekstur 

fyrirtækja, stofnana eða félagasamtaka. Nemendur öðlast 

þekkingu á grunnatriðum viðskiptafræða og eru þjálfaðir í 

faglegum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun sem gerir þá 

hæfa til að beita viðurkenndum aðferðum við ákvarðanatöku, 

stjórnun og stefnumótun. Samhliða því eru nemendur æfðir 

í fræðilegum vinnubrögðum sem nýtast munu í framhalds-

námi og starfi. Allir nemendur öðlast góða grunnþekkingu á 

viðskiptafræði og geta svo valið að leggja sérstaka áherslu á 

stjórnun og markaðsfræði eða stjórnun og fjármál.

Stjórnun og markaðsfræði

Lögð er áhersla á að mennta fólk til stjórnunar- og mark-

aðsstarfa auk þess að veita nauðsynlegan undirbúning fyrir 

framhaldsnám í viðskiptafræðum. Meðal annars er fjallað um 

stjórnun skipulagsheilda, mannauðsstjórnun og stefnumótun. 

Ennfremur um  auglýsinga- og kynningarmál, þjónustumark-

aðsfræði, neytendahegðun, almannatengsl og markaðsrann-

sóknir. Í náminu er farið yfir aðferðir til markaðsgreiningar sem 

og  gerð markaðs- og kynningaráætlana, þjónustumælinga og 

almannatengslaherferða. Að auki eru kennd námskeið í vöru-

þróun og áætlanagerð. 

Stjórnun og fjármál

Lögð er áhersla á að mennta fólk til almennra stjórnunarstarfa 

í fyrirtækjum og til að gegna ábyrgðarstöðum í fjármálafyr-

irtækjum auk þess að veita nauðsynlegan undirbúning fyrir 

framhaldsnám í viðskiptafræðum. Meðal annars er fjallað um 

stjórnun skipulagsheilda, mannauðsstjórnun, stefnumótun, 

hagnýta stærðfræði, hagrannsóknir og þjóðhagfræði. Einnig 

ítarlega um  fjármálastjórnun, áhættustýringu og verðbréfa-

lögfræði.

Meistaranám í viðskiptafræði

Rannsóknartengt meistaranám í viðskiptafræðum er 120 ECTS 

eininga nám sem er á margan hátt ólíkt því námi sem er á BS 

stigi. Til að mynda liggur ekki fyrir ákveðin námskrá meistara-

náms, heldur er námið einstaklingsmiðað. Þannig fylgir hver 

nemandi eigin námskrá sem er sérsniðin að þörfum hans og 

þess rannsóknarverkefnis sem hann vinnur að á námstíman-

um. Meðal fyrstu verkefna meistaranemans er að velja nám-

skeið úr kennsluskrám HA eða samstarfsstofnana í náinni 
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Markaðs- og kynningarstarf var með hefðbundnum hætti árið 

2013. Forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs vann kynn-

ingarefni fyrir háskólann, í samstarfi við deildir hans, en það er 

auglýsingastofan Stíll á Akureyri sem sér um hönnun prentaðs 

efnis, og Ásprent prentar. 

Háskólar landsins héldu áfram samstarfi um að skipuleggja 

Háskóladaginn, sem er orðinn að árlegum viðburði í febrúar. 

Kynning fimm skóla á námsframboði og þjónustu við náms-

menn fór fram í Háskólabíói, þar voru Háskólinn á Akureyri, 

Hólaskóli – Háskólinn á Hólum, Listaháskóli Íslands, Landbún-

aðarháskóli Íslands og Háskólinn á Bifröst. 

Háskólinn í Reykjavík og Háskóli Íslands höfðu kynningar í eigin 

húsnæði. 

Háskóladagurinn var síðan einnig haldinn sameiginlega á Eg-

ilsstöðum, Akureyri, Ísafirði og Selfossi. 

Að venju var lögð áhersla á vandaðar auglýsingar í fjölmiðlum 

fyrir innritun skólaárið 2013-2014. 

Markaðs- og kynningarsvið er í samstarfi við Birtingahúsið ehf. 

um gerð auglýsingaáætlunar. Eru auglýsingar háskólans að 

stærstum hluta unnar hjá Íslensku auglýsingastofunni. 

Eins og önnur ár var farið í heimsóknir í framhaldsskóla og 

háskólinn kynntur fyrir stúdentsefnum. Flestir framhaldsskólar 

landsins voru heimsóttir og oft voru nemendur HA með í för. 

Að auki var sendur markpóstur til stúdentsefna, til að vekja 

athygli á háskólanum.  

Markaðs- og kynningarsvið skipulagði heimsóknir stúdents-

efna frá framhaldsskólum og sá um móttöku þeirra í skólanum. 

Auk þess má nefna að markaðs- og kynningarsvið sá um 

skipulagningu fjölmargra viðburða innan háskólans, svo sem  

fullveldishátíðar 1. desember,  HA-dags þar sem háskólinn er 

kynntur fyrir framhaldsskólanemum á Norðurlandi, og móttöku 

eftir brautskráningu í júní. 

Verkefnastjóri alþjóðamála hefur umsjón með nemenda-, 

kennara- og starfsmannaskiptum, ásamt öðrum verkefnum 

sem tengjast alþjóðlegu samstarfi. Á árinu 2013 voru alls 58 

erlendir skiptinemar skráðir í HA frá eftirtöldum löndum: Dan-

mörku, Finnlandi, Frakklandi, Ítalíu, Kanada, Kína, Lettlandi, 

Noregi, Póllandi, Slóvakíu, Svíþjóð, Tékklandi og Þýskalandi. 

Alls stunduðu 37 nemendur frá HA skiptinám erlendis í eft-

irtöldum löndum: Bandaríkjunum, Belgíu, Búlgaríu, Danmörku, 

MarkaÐs- og kynningarsviÐ
Finnlandi, Færeyjum, Ítalíu, Japan, Kanada, Litháen, Noregi, 

Póllandi, Spáni, Sviss, Svíþjóð og Þýskalandi. Átta kennarar 

og starfsmenn stoðþjónustu HA fóru erlendis í kennara- eða 

starfsmannaskiptum í gegnum Erasmus eða Nordplus og HA 

tók á móti tuttugu erlendum kennurum og öðrum starfsmönn-

um í skiptum. Einnig fór níu nemendur ásamt Markus Meckl 

kennara til Lettlands í stutta ferð, sem var hluti af námskeiði 

við HA.

Alþjóðaskrifstofa HA sá um móttöku og skipulagði kynningar 

á háskólanum fyrir fjölmargt starfsfólk frá erlendum sam-

starfsskólum, frá erlendum sendiráðum sem og ýmsum öðr-

um erlendum gestum. Nemenda- og kennaraskiptasamningar, 

auk samstarfsneta við erlenda háskóla, eru um 200 talsins. 

Samstarf þetta er unnið í gegnum eftirfarandi skiptiáætlanir: 

Erasmus, Nordplus, North2North, og tvíhliða samninga. Unnið 

er að því  auka fjölda skiptinema frá HA og hefur Alþjóðadagur 

HA verið liður í því. Alþjóðadagur HA var haldinn 31. október 

2013 í umsjón alþjóðafulltrúa í samstarfi við Félag stúdenta 

við Háskólann á Akureyri og kennara innan háskólans.

 

að koma nýjum vef Ha á laggirnar: 

Frá vinstri: Ingveldur Tryggvadóttir skjalastjóri, Dagmar Ýr Stefánsdóttir, forstöðumaður 

markaðs- og kynningarsviðs, og Rúnar Gunnarsson, verkefnastjóri alþjóðamála. 

Nýi	vefurinn	fór	í	loftið	þann	6.	mars.	Meðal	helstu	nýjunga	má	nefna	að	hann	er	gerður	með	

spjaldtölvur	og	snjallsíma	í	huga.	Þá	er	vefurinn	hannaður	með	þarfir	helstu	notendahópa	í		

fyrirrúmi.
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Fjármála-, starfsmanna- og rekstrarsvið annast helstu sam-

eiginleg verkefni á sviði fjármála. Má þar nefna umsjón með 

gerð rekstraráætlana til lengri og skemmri tíma, vinnslu bók-

halds og launa, miðlun fjárhagslegra upplýsinga, svo og eftirlit 

og ráðgjöf um fjárhagsleg málefni háskólans. Jafnframt ann-

ast sviðið rekstur og umsjón fasteigna og búnaðar háskólans, 

þar á meðal  rekstur tölvukerfa og símakerfa. 

Á árinu 2013 var starfsemin með hefðbundnu móti. Nýtt hús, 

(fimmti byggingaráfangi á Sólborg) var tekið í notkun í byrjun 

vetrar, en þar eru skrifstofur fyrir kennara og starfsfólk mið-

stöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri – MSHA.  

fjárMála-, starfsManna- og rekstrarsviÐMarkaÐs- og kynningarsviÐ
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nEmEndur oG dEiLdir

Lögheimili nemenda á haustmisseri 2013

Erlendis
3,76%

Reykjavík
13,20%

Suðvestur
13,01%

Suður
14,92%

Norðaustur
46,11%

Norðvestur
8,99%

Lögheimili Karlar Konur Samtals Hlutfall

Norðvestur 29 112 141 8,99%

Norðaustur 177 546 723 46,11%

Suður 42 192 234 14,92%

Suðvestur 38 166 204 13,01%

Reykjavík 41 166 207 13,20%

Erlendis 16 43 59 3,76%

Samtals 343 1.225 1.568 100,00%

2009 2010 2011 2012  
Deild Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls

Félagsvísindadeild 55 126 181 47 128 175 62 201 263 81 248 329

Kennaradeild 68 328 396 69 348 417 43 246 289 39 215 254

Lagadeild 62 60 122 50 59 109 50 58 108 42 53 95

Hjúkrunarfræðideild 2 215 217 4 219 223 7 241 248 12 253 265

Iðjuþjálfunardeild 3 78 81 4 89 93 5 104 109 4 105 109

Framh.deild í heilbr.vísindum 3 56 59 3 29 32 2 41 43 8 34 42

Auðlindadeild 61 52 113 83 79 162 73 51 124 72 51 123

Viðskiptadeild 138 192 330 124 166 290 128 185 313 109 201 310  

Samtals 392 1.107 1.499 384 1.117 1.501 370 1.127 1.497 367 1.160 1.527

2013  
 Karlar Konur Alls

77 274 351

40 210 250

41 38 79

11 245 256

3 105 108

4 70 74

61 73 134

106 210 316

 343 1.225 1.568
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nEmEndaskrá

Í upphafi árs 2013 voru gerðar þær skipulagsbreytingar, að 

kennslusvið háskólans var lagt af. Náms- og starfsráðgjöf var 

gerð að sjálfstæðri skipulagseiningu og staða verkefnastjóra 

alþjóðamála færðist til markaðs- og kynningarsviðs. Önnur 

starfsemi sem tilheyrði kennslusviði fellur síðan undir nýja 

einingu sem kallast nemendaskrá.

Meginmarkmið nemendaskrár er að tryggja gott skipulag á 

daglegu starfi háskólans ásamt því að veita nemendum og 

starfsfólki almennar upplýsingar og þjónustu. Nemendaskrá 

annast meðal annars innritun nýnema, skráningu í og úr nám-

skeiðum og prófum og prentun og frágang brautskráningar-

gagna.

Afgreiðslustjóri og fulltrúar nemendaskrár annast  almenna 

þjónustu, upplýsingagjöf, símsvörun, útgáfu vottorða og 

innkaup og afgreiðslu á skrifstofuvörum fyrir starfsfólk há-

skólans. Ennfremur utanumhald ferðabeiðna og flugbókana. 

Afgreiðslustjóri og fulltrúar hafa umsjón með allri nemenda-

skráningu og skjalavistun henni tengdri. Þá hafa fulltrúar með 

höndum bókanir og leigu á stofum og fundaherbergjum í hús-

næði skólans.  

Skipulag og umsjón prófhalds fer fram á nemendaskrá undir 

stjórn prófstjóra. Prófstjóri gefur út próftöflur og hefur yfirum-

sjón með prófhaldi og einkunnaskilum. Reglulegar próftíðir eru 

í desember og apríl/maí og sjúkra- og endurtökupróf eru að 

lokinni viðkomandi próftíð.

Nemendaskrá hefur umsjón með framkvæmd fjarkennslu á 

vegum háskólans og annast samskipti við símenntunar- og 

fræðslumiðstöðvar um allt land.

Forstöðumaður nemendaskrár hefur umsjón með innra upplýs-

ingakerfi skólans, Uglu, sem og gagnamiðlun milli tölvukerfa 

háskólans, ásamt vefumsjón. Forstöðumaður sér ennfremur 

um uppsetningu og birtingu námskrár. Hann annast fram-

kvæmd námskeiðsmats og annarra kannana og veitir ýmsar 

tölfræðilegar upplýsingar úr gögnum nemendaskrár.

Á seinni hluta ársins var ráðið í nýja stöðu kennsluráðgjafa 

sem sér um að skipuleggja og veita kennslufræðilega þjón-

ustu með áherslu á fjarkennslu og sveigjanlegt nám. 

Starfsmenn nemendaskrár voru sex og gegndi Stefán Jóhanns- 

son stöðu forstöðumanns.
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fjarnám

Háskólinn á Akureyri kappkostar að bjóða öllum nemendum sínum 

öfluga	stoðþjónustu	á	sviði	tölvu-	og	upplýsingatækni	hvort	sem	

þeir stunda nám á háskólasvæðinu eða í heimabyggð.

Í	 eftirfarandi	 skýrslu	 er	 greint	 frá	 fjarkennslu	 skólaárið	 2013-	

2014.	Allar	deildir	skólans	nema	lagadeild	buðu	upp	á	fjarnám	í	

grunnnámi og stunduðu það 923 nemendur. 

Heilbrigðisvísindasvið – hjúkrunarfræðideild og iðju-
þjálfunarfræðideild

Í	hjúkrunarfræðideild	fer	fram	fullt	nám	í	dagskóla	þar	sem	fjarnem-

endur stunda nám samhliða nemendum í staðarnámi. Námið byggir 

að mestu á gagnvirkum myndfundabúnaði en kennarar nýta einnig 

kennslukerfið	Moodle	og	tölvusamskipti	í	síauknum	mæli.

Í	iðjuþjálfunarfræðideild	er	stuðst	við	kennslukerfið	Moodle.	Upptök-

ur af öllum kennslustundum eru gerðar aðgengilegar þar. Kennarar 

nota einnig tölvusamskipti, meðal annars í gegnum Skype. 

Skólaárið	2013–2014	voru	á	heilbrigðisvísindasviði	224	fjarnem-

endur á haustmisseri og 177 á vormisseri. Þeir voru búsettir víða 

um land, á Akranesi og Akureyri, í Árborg, á Blönduósi, í Borgarnesi, á 

Egilsstöðum,	í	Grundarfirði	og	Hafnarfirði,	á	Hólmavík,	Húsavík,	Ísa-

firði	og	í	Neskaupstað,	á	Reyðarfirði,	í	Reykjanesbæ,	á	Sauðárkróki,	í	

Stykkishólmi og Vestmannaeyjum. 

Hug- og félagsvísindasvið – kennaradeild og félags-  
vísindadeild

Kennaranám	er	kennt	í	fjarkennslu	sem	fullt	nám	samhliða	

staðarnámi. Kennsla fer að mestu fram um gagnvirkan mynd-

fundabúnað.	Einnig	er	notað	Moodle	kennslukerfið.	

Í	félagsvísindadeild	hófst	fjarnám	haustið	2011.	Sömu	námskeið	

eru	kennd	í	fjarnámi	og	í	staðarnáminu	og	stuðst	er	við	upptökur	

og Moodle.

Skólaárið 2013–2014 voru á hug- og félagsvísindasviði 300 

fjarnemendur	á	haustmisseri	og	258	á	vormisseri.	Þeir	voru	stað-

settir á Akranesi og Akureyri, í Árborg, á Blönduósi, í Borgarnesi og 

Búðardal,	á	Egilsstöðum,	í	Grundarfirði	og	Hafnarfirði,	á	Hólmavík,	

Húsavík,	Höfn,	Ísafirði,	í	Neskaupstað,	á	Patreksfirði	og	Reyðar-

firði,	í	Reykjanesbæ,	á	Sauðárkróki,	í	Snæfellsbæ,	Stykkishólmi	og	

Vestmannaeyjum,	á	Vopnafirði	og	Þórshöfn.	

Viðskipta- og raunvísindasvið – auðlindadeild og  við-
skiptadeild 

Í	auðlindadeild	og	viðskiptadeild	er	miðað	við	að	fjarnemendur	geti	

stundað	vinnu	meðfram	náminu	og	dreifist	það	því	á	 lengri	 tíma.	

Námið fer fram að mestu leyti á netinu gegnum Moodle og þar eru 

einnig aðgengilegar upptökur af öllum kennslustundum. Til stuðn-

ings eru fundir í gagnvirkum myndfundabúnaði utan dagvinnutíma í 

mörgum	námskeiðum	í	viðskiptadeild,	í	upphafi	og	við	lok	missera.	

Einnig hafa nemendur tækifæri til að eiga samskipti við kennara og 

sín á milli í vefumræðum sem settar eru upp fyrir hvert námskeið. 

Skólaárið 2013–2014 voru við viðskipta- og raunvísindasvið 335 

fjarnemendur	 á	 haustmisseri	 og	 281	 á	 vormisseri.	 Þeir	 bjuggu	 á	

Akranesi og Akureyri, í Árborg, á Blönduósi, í Borgarnesi, á Egilsstöð-

um,	í	Fjallabyggð,	á	Grundarfirði,	í	Hafnarfirði,	á	Húsavík,	á	Höfn	og	

Ísafirði,	í	Neskaupstað,	á	Patreksfirði	og	Reyðarfirði,	í	Reykjanesbæ,	

á	Sauðárkróki,	í	Vestmannaeyjum,	á	Vopnafirði	og	á	Þórshöfn.	

Í	 árdaga	 fjarkennslunnar	 var	 námið	 nær	 eingöngu	 byggt	 á	 út-

sendingum fyrirlestra með gagnvirkum myndfundabúnaði. Enn í dag 

er myndfundabúnaður notaður í miklum mæli við háskólann. Hröð 

þróun	í	upplýsingatækni	býður	þó	upp	á	fjölbreyttar	leiðir	í	kennslu,	

við miðlun námsefnis, í samskiptum og við að mæta þörfum nem-

enda	 í	 fjarnámi.	 Háskólinn	 fylgist	 vel	 með	 þróun	 í	 upplýsinga-,	

samskipta- og kennslutækni. Markvisst eru innleiddar nýjungar á 

því sviði. Má þar nefna gagnvirka skjái, upptökur kennslustunda 

og beinar útsendingar þeirra, ýmsar vefsíður og rafrænt kennslu-

efni	 sem	kennarar	búa	 til	 og	 kennslukerfið	Moodle.	Moodle	hefur		

meðal annars að geyma innbyggt póstforrit, vefumræður, spjallrásir, 

próftæki,	verkefnamiðlara,	hópvinnuverkfæri	og	ýmsa	möguleika	til	

framsetningar námsefnis á margvíslegu formi. 

Nýjasta	viðbótin	í	þessari	flóru	kennslutækja	er	sýndarkennslustof-

an Big Blue Button, sem kennarar geta nýtt sér í gegnum Moodle í 

hverju námskeiði fyrir sig, og notuð var til reynslu í fyrsta sinn þetta 

kennsluár. Big Blue Button sameinar marga kosti myndfunda, spjall-

kerfa og annarra samskiptamiðla og býður upp á miðlun á tölvuefni, 
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glæru- og myndasýningar, samskipti um vefmyndavélar og spjall-

kerfi,	auk	upptöku	fyrirlestra	í	tímum.

Háskólinn á Akureyri leggur áherslu á að nemendur á þeim stöðum 

þar	sem	fjarnám	er	í	boði	hafi	aðgang	að	þjónustu	í	heimabyggð.		

Það	er	ein	forsenda	fjarnámsins	að	nemendum	sé	sköpuð	góð	að-

staða til móttöku kennslu gegnum myndfundabúnað, tölvur og net. 

Háskólinn	hefur	því	samstarf	um	fjarkennslu	við	háskólasetur,	há-

skólafélög og símenntunar- og fræðslumiðstöðvar víðs vegar um 

landið.	 Þó	 aðstaða	 sé	 mismunandi	 á	 fjarkennslustöðunum	 hafa	

nemendur aðgang að myndfundabúnaði og tölvuveri ásamt ljós-

ritunar-	og	vinnuaðstöðu	á	þeim	flestum.

Helstu samstarfsaðilar háskólans eru: Austurbrú, Farskóli Norður-

lands	 vestra,	 Háskólafélag	 Suðurlands,	 Háskólasetur	 Vestfjarða,	

Miðstöð	símenntunar	á	Suðurnesjum,	Námsflokkar	Hafnarfjarðar	–	

Miðstöð símenntunar, Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Viska – 

Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja og Þekkingarnet 

Þingeyinga. 

Í	fjarnáminu	er	ýmist	um	að	 ræða	fullt	nám	 í	dagskóla	eða	nám	

sniðið	að	þörfum	þeirra	sem	stunda	það	samhliða	starfi.	Fjarnemar	

greiða sömu skráningargjöld og aðrir nemendur skólans. Á sumum 

fjarkennslustöðum	 þarf	 að	 greiða	 aðstöðugjöld	 sem	 eru	 nokkuð	

mismundandi.

Verkefnastjóri	fjarnáms	er	Daníel	Freyr	Jónsson.
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rannsókna- og þróunar MiÐstöÐ - rHa 

Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri – RHA er 

sjálfstæð eining innan Háskólans á Akureyri. Rannsóknamið-

stöðin nýtur ekki fastra fjárframlaga, heldur aflar sér tekna 

með rannsóknarverkefnum og ráðgjöf fyrir fyrirtæki, stofnanir, 

ráðuneyti, félagasamtök og með rannsóknarstyrkjum innan-

lands sem utan. 

Í árslok 2013 voru 12 starfsmenn í um 10 stöðugildum við 

RHA og Sjávarútvegsmiðstöðina við Háskólann á Akureyri 

– SHA sem rekin er undir hatti RHA. Forstöðumaður RHA er    

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir.

Auk þess að stunda fjölbreyttar rannsóknir fyrir og í samstarfi 

við samfélag og atvinnulíf er það hlutverk RHA  að efla rann-

sóknarstarfsemi við Háskólann á Akureyri sem og að styrkja 

tengsl háskólans við atvinnulífið. Einnig hefur miðstöðin það 

hlutverk að vinna að þróun nýrra verkefna innan HA og koma 

þeim í réttan farveg.

Markmiðið með rekstri RHA er í meginatriðum fjórþætt:

•	 Að efla umsýslu og þjónustu við rannsóknir innan HA 
með það að markmiði að efla rannsóknir við HA og auka 
fjármagn til rannsókna úr samkeppnissjóðum.

•	 Að vinna að þróunar- og sérverkefnum á vegum HA á 
skilvirkan og markvissan hátt.

•	 Að vera tengiliður við setur og stofnanir sem starfa inn-
an eða í tengslum við HA og skapa umgjörð til að hægt 
sé að hýsa litlar stofnanir og setur á sem skilvirkastan og 
hagkvæmastan hátt.

•	 Að vera tengiliður HA við atvinnulífið með því að sinna 
verkefnum fyrir atvinnulífið og stuðla að þekkingaryfir-  
færslu þangað frá HA.

RHA hefur með höndum stjórnsýslu rannsókna með þjónustu-

samningi við HA. Er þar um að ræða eftirtalda þætti sem lúta 

að stjórnsýslu, umsjón, þjónustu og ráðgjöf við rannsóknir í 

háskólanum: 

•	 Umsjón með stigamati og rannsóknarskýrslum.

•	 Umsjón með sjóðum og styrkumsóknum.

•	 Þjónusta við dómnefnd HA vegna grunnmats og  
 framgangs akademískra starfsmanna.

•	 Umsjón með rannsóknarmisserum.

•	 Umsjón með vinnumatssjóði.

•	 Þjónusta við Vísindaráð HA.

RHA hýsir ýmis verkefni fyrir háskólann, bæði langtíma- og 

skammtímaverkefni. Má þar nefna skrifstofu Rannsóknaþings 

norðursins, e. Northern Research Forum – NRF, skv. þjónustu-

samningi við Háskólann á Akureyri. Þá sinnir RHA umsýslu 

vegna Sjávarútvegsmiðstöðvarinnar – SHA og teljast starfs-

menn þessara starfseininga til starfsmanna RHA. Ennfremur 

hefur RHA sinnt þjónustu við nemendur Sjávarútvegsskóla Há-

skóla Sameinuðu þjóðanna sem koma reglubundið til til náms 

við HA. 

RHA hefur komið á fót ráðstefnuþjónustu og umsýslar ráð-

stefnur og fundi sem haldnir eru í HA í samstarfi við ýmsa 

aðila. 

RHA er samstarfsaðili í nokkrum Evrópuverkefnum. Þar má 

nefna ESPON verkefni sem eru sérstök byggðarannsóknaverk-

efni: Nordic Baltic Dialogues on Transnational Perspectives in 

Spatial Planning (NORBA), Services of General Interest, (SeGI), 

Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial Planning 

(KITCASP) og ESPON Evidence in a North European Context 

(ENECON). Þá umsýslar RHA svokallaðan ESPON-ECP tengilið 

í umboði Háskólans á Akureyri, en tengiliðir eru í öllum að-

ildarlöndum ESPON samstarfsins. Þá er RHA þátttakandi í 

tveimur verkefnum sem fjármögnuð eru af sjóði Norrænu ráð-

herranefndarinnar Arctic Cooperation Fund. Þetta eru verkefn-

in West Nordic Municipal Structure og Value creation in rural 

areas characterized by industry.

Styrkir á árinu:

•	 Eva Halapi og Kjartan Ólafsson hlutu styrk úr Rann-
sóknasjóði HA fyrir verkefnið Awareness, perception and 
attitudes on global climate change among Icelanders. 

•	 Starfsmenn RHA voru meðumsækjendur í tveimur verk-
efnum sem hlutu styrk úr Háskólasjóði KEA.

•	 Hjalti Jóhannesson ásamt samstarfsaðilum hlaut styrk 
úr Vaxtarsamningi Eyjafjarðar fyrir verkefnið Eyfirska efna-
hagssvæðið. Söfnun hagrænna upplýsinga á héraðsstigi.

•	 Hjalti Jóhannesson var meðumsækjandi verkefnis sem 
hlaut styrk úr Vaxtarsamningi Eyjafjarðar: Tækifæri Íslands 
á Norðurslóðum.

Rannsóknarverkefni sem unnin voru af starfsmönnum RHA árið 

2013 voru fjölbreytt. Hefur samsetning þeirra breyst nokkuð á 

undanförnum árum, meira er um styttri verkefni og kannanir af 

ýmsu tagi. Eftirfarandi listi sýnir þær rannsóknarskýrslur sem 

eru aðgengilegar á vefsíðu RHA, www.rha.is. Rétt er að benda 

á að ekki lýkur öllum verkefnum með skýrslu, svo sem minni-

háttar ráðgjafarverkefnum. Þá er nokkuð um áfangaskýrslur 

sem ekki eru birtar, sérstaklega í erlendum rannsóknarverkefn-
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um. Þannig er eftirfarandi listi yfir vinnu starfsmanna RHA að 

rannsóknum ekki tæmandi.

Rannsóknarskýrslur RHA 2013:

Jafnlaunaathugun HA. Höfundur: Hjördís Sigursteinsdóttir

KITCASP: Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial 
Planning. Rannsókn unnin fyrir tilstyrk ESPON undir stjórn 
National University of Ireland, Maynooth. Íslenski hluti rann-
sóknar unninn af Hjalta Jóhannessyni og Valtý Sigurbjarnar-
syni hjá RHA í samráði við Skipulagsstofnun og Byggðastofnun.

Samanburður á launum karla og kvenna hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. Höfundur: Hjördís Sigursteinsdóttir.

Samanburður á launum karla og kvenna hjá Akureyrarbæ 
2012. Höfundur: Hjördís Sigursteinsdóttir.

SeGI: Indicators and perspectives for services of gener-
al interest in territorial cohesion and development. Unnið í 
samstarfi við NORUT og NORDREGIO. Höfundar: Trond Nilsen, 
Hjalti Jóhannesson, Klaus Georg Hansen og Trine Kvidal. 

Stabilizing Mega-projects in the Arctic? When Trans 
National Companies meet local communities in Norway, 
Iceland and Greenland. Unnið í samstarfi við NORUT og NOR-
DREGIO. Höfundar: Trond Nilsen, Hjalti Jóhannesson, Klaus Ge-
org Hansen og Trine Kvidal. 

Tækifæri Íslands á Norðurslóðum. Greining fyrirliggjandi 
gagna um málefni tengd norðursiglingum, umskipunarhöfn-
um og þjónustu við olíuleit og námavinnslu. Unnið í samstarfi 
við Arctic Portal. Höfundar: Hjalti Jóhannesson og Halldór Jó-
hannsson. 

Viðhorfskönnun meðal sveitafélaga til Lánasjóðs sveitarfé-
laga. Höfundar: Eva Halapi og Valtýr Sigurbjarnarson.

Viðhofskönnun meðal brautskráðra frá HA 2008 og 2011. 
Höfundar: Eva Halapi og Halla Hafbergsdóttir.

Viðhorfskönnun um námsumhverfi meðal nemenda við Há-
skólann á Akureyri. Höfundar: Eva Halapi og Halla Hafbergs-
dóttir.

Viðhorfskönnun meðal nemenda sem ekki hafa hafið nám en 
ekki lokið frá HA. Höfundar: Eva Halapi og Halla Hafbergs-
dóttir.

Þarfagreining. Áningarstaðir fyrir ferðamenn sem nota 
Strætó bs. á leiðum 57, 56, 78 og 79 um Norðurland. Verk-
efni unnið fyrir Rannsóknamiðstöð ferðamála. Höfundar: Valtýr 
Sigurbjarnarson og Hjalti Jóhannesson. 

Þarfagreining. Greining á þörf fyrir starfsmenntun á Eyja-
fjarðasvæðinu. Höfundar: Hjördís Sigursteinsdóttir og Hjalti 
Jóhannesson.
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uPPLýsinGasviÐ 

Upplýsingasvið rak bókasafn háskólans og annaðist sérsöfn 

eins og  lista- og steinasöfn. Auk þess annaðist upplýsingasvið 

mál er snerta útgáfu á skýrslum og hvers kyns ritröðum á veg-

um deilda. Aðra umsýslu vegna útgáfumála háskólans annast 

Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri – RHA.

Fastráðnir starfsmenn á sviðinu í árslok 2013 voru fimm tals-

ins í 4,5 stöðugildum. Þar af var einn starfsmaður í hálfu starfi 

vegna samstarfssamnings um bókasafnsþjónustu við Háskól-

ann á Hólum. Auk þess starfaði á sviðinu starfsmaður í 0,25 

stöðugildi í sérstöku verkefni sem hófst á haustmisseri, styrktu 

af Tryggingastofnun ríkisins. 

Starfsfólk bókasafnsins veitir meðal annars ráðgjöf og að-

stoð við upplýsingaleit og leggur áherslu á að veita nem-

endum, starfsfólki háskólans og öðrum lánþegum faglega og 

persónulega þjónustu. Bókasafnið leggur áherslu á að bjóða 

aðgang að vönduðu úrvali gagnasafna og rafrænna tímarita 

á fræðasviðum háskólans og hefur reynt að byggja bóka- og 

tímaritakost safnsins upp jafnt og þétt þannig að hann endur-

spegli fræðasvið skólans.

Hlutverk upplýsingasviðs er að annast kennslu og þjálfun í 

upplýsingalæsi og veita notendum safnsins þannig mark-

vissan aðgang að víðtækri þekkingu hvaðanæva að. Mikil 

áhersla hefur verið lögð á kennslu og þjálfun nemenda í upp-

lýsingalæsi 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 árinu var boðið upp á þá 

nýjung að bóka viðtal við upplýsingafræðing til aðstoðar við 

heimildaöflun og -vinnu. Fræðsla í upplýsingalæsi á vegum 

bókasafns (kennslustundir í deildum, viðtöl og námskeið fyrir 

nemendur og starfsfólk) fór samtals fram í um 67 kennslu-

stundum á árinu. 

Á bókasafni er starfrækt kennslugagnasafn sem er ætlað að 

þjóna jöfnum höndum nemendum og kennurum kennaradeild-

ar Háskólans á Akureyri og grunnskóla- og leikskólakennurum 

á Norðurlandi eystra. Safninu berast samkvæmt samningi ein-

tök alls efnis sem út kemur á vegum Námsgagnastofnunar. 

Góð aðstaða er til sýningahalds á bókasafninu og á árinu voru 

haldnar myndlistasýningar eftir listamennina Guðmund Ár-

mann, Bryndísi Arnardóttur (Billu), Rannveigu Helgadóttur og 

Halldóru Helgadóttur.

Forstöðumaður upplýsingasviðs situr í verkefnisstjórn Skemm-

unnar, sem er rafrænt gagnasafn (digital repository) þar sem 

geymd eru lokaverkefni nemenda og einnig rannsóknarrit 

kennara og fræðimanna. Skemman er samvinnuverkefni allra 

háskólanna í landinu og Landsbókasafns Íslands – Háskóla-

bókasafns sem sér um hýsingu og rekstur gagnasafnsins.

Forstöðumaður sviðsins er fulltrúi HA í samráðshópi um rit-

stuldarvarnir sem allir háskólar landsins hafa haft samstarf 

um frá haustinu 2011. Á árinu var unnið áfram að innleiðingu 

á Turnitin (www.turnitin.com) hugbúnaðinum sem hefur það 

meginmarkmið að koma í veg fyrir ritstuld.

Á árinu barst bókasafninu vegleg bókagjöf í lögfræði úr 

bókasafni Ármanns Snævarr, prófessors og fv. rektors HÍ, 

frá Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni. Einnig  tók 

bókasafnið við bókasafni Rannsóknamiðstöðvar ferðamála – 

RMF til varðveislu, umsýslu og skrásetningar í Gegni. 
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félag stúdenta 
viÐ Háskólann á akureyri - fsHa

Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri er félag allra innritaðra 

stúdenta við HA. Félagið er fyrst og fremst hagsmunafélag stúd-

enta, bakland og sameiningartákn deildarfélaga þess og þeirra 

aðila sem sinna trúnaðarstörfum á vegum félagsins. FSHA hefur 

yfirumsjón	með	 atburðum	 á	 sviði	 skemmtana-,	 íþrótta-	 og	 fjöl-

skyldumála og stendur á bak við deildarfélögin  til þess að sinna 

þessum	málaflokkum	innan	deilda.	Félagið	stendur	vörð	um	hags-

muni heildarinnar, stuðlar að bættri heilsu og líðan stúdenta og 

vinnur náið með starfsfólki skólans að kynningarmálum, hags-

munamálum og öðru því sem snertir stúdenta, beint eða óbeint.

Stúdentaráð fer með æðsta vald félagsins milli aðalfunda.  Stúd-

entaráð setur sér, framkvæmdastjórn og fastanefndum FSHA 

verklagsreglur,	sem	starfað	er	eftir.	

Stúdentaráð er skipað framkvæmdastjórn FSHA ásamt formönn-

um deildarfélaganna.

Framkvæmdastjórn	starfar	undir	stúdentaráði	og	fer	með	fjármál	

og daglegan rekstur félagsins. Hún er skipuð formanni, varafor-

manni	 og	 fjármálastjóra.	 Framkvæmdastjórnin	 sér	 um	að	halda	

skrifstofu FSHA opinni fyrir stúdenta.

Stúdentaráð starfsárið 2013-2014:

Leifur Guðni Grétarsson, formaður 

Aníta Einarsdóttir, varaformaður  

Hafdís Erna Ásbjarnardóttir, fjármálastjóri

Elín Friðriksdóttir, formaður Eirar, félags heilbrigðisdeildarnema

Ari Brynjólfsson, formaður Kumpána, félags nema við félags-
vísindadeild

Jenný Þorsteinsdóttir, formaður Magister, félags kennaranema

Hildur Helgadóttir, formaður Reka, félags nema við viðskipta-
deild

Þórhildur Edda Eiríksdóttir, forseti Stafnbúa, félags auðlinda-
deildarnema

Birgir Marteinsson, formaður Þemis, félags laganema. 

Fulltrúar FSHA í háskólaráði skólaárið 2013-2014 voru Hafdís 

Erna Ásbjarnardóttir og Aníta Einarsdóttir. 

Stúdentaráð	 hélt	 fundi	 á	 tveggja	 vikna	 fresti	 til	 að	 fjalla	 um	

hefðbundin verkefni. Með stærri málum á borði stúdentaráðs var 

dómsmál stúdenta gegn ríkinu. Upphaf þess var að  stjórn Lána-

sjóðs íslenskra námsmanna samþykkti hertar kröfur um náms-

framvindu	til	að	mæta	niðurskurði	stjórnvalda.	Stúdentahreyfingar	

í landinu fylktu sér saman gegn þessari ákvörðun og höfðuðu mál 

gegn LÍN og stjórnvöldum. Sigur vannst þegar kröfur um náms-

framvindu voru dæmdar ólöglegar. Í þessu máli kom ljóslega fram 

hvers samtakamáttur stúdenta er megnugur. Stofnfundur Lands-

samtaka íslenskra stúdenta var haldinn við hátíðlega athöfn í Há-

skólanum á Akureyri 3. nóvember 2013. FSHA átti stóran þátt í 

aðdraganda og framkvæmd þess sögulega viðburðar.  

www.fsha.is

stúdentaráð fsHa, frá vinstri: 

Birgir Marteinsson, Jenný Þorsteinsdóttir, Elín Friðriksdóttir, Hildur Helgadóttir, Hafdís Erna Ásbjarnardóttir, Leifur Guðni Grétarsson, Aníta Einarsdóttir, Þórhildur Edda Eiríksdóttir og 

Ari Brynjólfsson.
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félagsstofnun stúdenta 
viÐ Háskólann á akureyri - fésta
Félagsstofnun stúdenta á Akureyri er sjálfseignarstofnun sem 

Háskólinn á Akureyri, skráðir nemendur og Akureyrarbær eiga 

aðild að. Tilgangur FÉSTA er að eiga og reka námsmannaíbúðir 

og annast aðra þjónustu við námsmenn. Sérstakar reglur gilda 

um úthlutun nemendahúsnæðis. Umsóknarfrestur um sumar-

vist er til 1. mars og fyrir vetrarvist 20. júní.

Félagsstofnun rekur stúdentagarða við:

Skarðshlíð 46 með 14 herbergjum og 10 íbúðum sem teknar 

voru í notkun 1989, 

Klettastíg með 12 herbergjum og 18 íbúðum sem teknar voru 

í notkun 1993 - 1994,  

Drekagil þar sem 29 íbúðir voru teknar í notkun 2000,

Tröllagil með 36 tveggja og þriggja herbergja íbúðum sem 

teknar voru í notkun í september 2004 og Kjalarsíðu með 40 

íbúðum sem teknar voru í notkun í ágúst 2008.

Framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta er 

Jónas Steingrímsson. 

Stjórn FÉSTA skipa:

Halla Margrét Tryggvadóttir, skipuð af Akureyrarbæ 

Ólafur Búi Gunnlaugsson, skipaður af háskólaráði HA

Kristín Ágústsdóttir, skipuð af háskólaráði HA

Berglind Ósk Guðmundsdóttir nemi, skipuð af FSHA

Þórhildur Edda Eiríksdóttir nemi, skipuð af FSHA 

Til vara: 

Úlfar Hauksson, skipaður af háskólaráði HA

Elín Birna Vigfúsdóttir nemi, skipuð af FSHA

www.festaha.is
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símEnntun HáskóLans á akurEyri

Símenntun Háskólans á Akureyri leitast við að bjóða upp á 

alhliða sí- og endurmenntun á háskólastigi með þarfir við-

skiptavina og hagkvæmni í rekstri að leiðarljósi. Símenntun HA 

nýtur ekki fjárveitinga frá Alþingi og þarf starfsemin að standa 

undir útlögðum kostnaði og taka tillit til samkeppnislaga. Eitt 

stöðugildi er hjá Símenntun við námskeiðahald en þjónusta 

er lýtur að fjárhagslegum rekstri og húsnæði er á vegum há-

skólaskrifstofu.

Á vormisseri voru skipulögð 30 námskeið, mismunandi að inni-

haldi og lengd, af þeim voru 21 haldið en hin féllu niður vegna 

ónógrar þátttöku þannig að þau stóðu ekki undir sér fjárhags-

lega. Þrátt fyrir það hlýst af þeim óhjákvæmilegur kostnaður 

vegna skipulagningar og auglýsinga. 

Sem fyrr komu kennarar námskeiða víða að, bæði frá há-

skólum sem og sérfræðingar úr atvinnulífinu. Samstarf var 

við ýmsar stofnanir um námskeið á ákveðnum sérsviðum, til 

dæmis Félag löggiltra endurskoðenda og Þekkingarmiðlun. 

Í maí lauk 13 manna hópur námi í Verkefnastjórnun – leið-

togaþjálfun í samstarfi við Nordica ráðgjöf ehf, en að henni 

standa þeir dr. Haukur Ingi Jónasson og dr. Helgi Þór Ingason 

sem eru með reyndustu stjórnendaþjálfurum landsins. Þetta 

nám hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár. Lögð er 

áhersla á að samtvinna stjórnun og samskiptafærni. Þá kom 

öðru sinni til okkar dr. Ed Sobey, forseti Northwest uppfinninga-

miðstöðvarinnar í Bandaríkjunum. Hann hélt vinnustofu fyrir 

kennara um það hvernig aðstoða má nemendur við að læra 

um vísindi í gegnum skapandi ferli nýsköpunar og uppfinninga 

og nota einföld efni til bygginga fjölbreyttra líkana, eins og 

kassa utan af morgunkorni.

Á haustmisseri var 31 mismunandi námskeið/nám skipulagt, 

af þeim voru 17 haldin. Starfsemi haustsins hófst samkvæmt 

venju með aðfaranámskeiðum fyrir nýja háskólanemendur, í 

staðar- og fjarkennslu víðs vegar um landið, í efnafræði og 

Excel, en fella þurfti niður námskeið í fjárhagsbókhaldi og 

stærðfræði. Námskeið í suður-evrópskum tungumálum njóta 

vinsælda en utanríkisráðuneyti Ítalíu hefur styrkt ítölsku-

kennslu við HA í mörg ár sem hefur gert nemendum mögulegt 

að stunda ítölskunám sér að kostnaðarlausu. 

Fyrir áeggjan Samtaka ferðaþjónustunnar fór af stað lands-

leiðsögunám og þreyttu 30 manns tungumálainntökupróf en 

fjöldi þátttakenda var 21 um áramót. 

Eins og undanfarin ár eru það fleiri konur en karlar sem sækja 

námskeið hjá Símenntun. Á árinu taldi nemendahópurinn um 

550 manns og þar af voru þrír af hverjum fjórum konur. Þátt-

takendur á námskeiðum eru á öllum aldri en fjölmennustu 

hóparnir eru á aldursbilinu 40 til 55 ára. Framboð á fræðslu 

og afþreyingu fer sífellt vaxandi hér sem annars staðar og 

samkeppnin er því mikil, sem gerir kröfur um að framboð sé 

fjölbreytt og þjónustan góð og sveigjanleg. Öflugt kynningar-

starf er einnig nauðsynlegt.

brautskráning nemenda símenntunar Ha í verkefnastjórnun 11. maí. 

Frá vinstri, fremst: Sigurlína Styrmisdóttir, Harpa Vilbergsdóttir, Sigurlaug Hanna 

Leifsdóttir. Önnur röð: Elín Magnadóttir, Einar Logi Vilhjálmsson, María Jónsdóttir, 

Magnús Már Þorvaldsson. Þriðja röð: Oddur Sigurðarson, Birgit Schov, Guðmundur 

Helgi Sigfússon, Bergþóra H. Arnórsdóttir, Þorsteinn Marinósson, Jóna Matthí-

asdóttir.
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sjávarÚtvEGsmiÐstöÐin viÐ HáskóLann 
á akureyri - sHa

Meginmarkið SHA er öflun og miðlun upplýsinga á sviði 
sjávarútvegs milli skóla, stofnana og atvinnulífs og að 
styðja við stefnu Háskólans á Akureyri í þeim efnum. 
Miðstöðin hefur um eitt fast stöðugildi, hlutastöður við 
kennslu í sjávarútvegsfræðum og tímabundin stöðugildi 
vegna rannsóknar- og verkefnastyrkja. Starfsmenn eru því í 
hlutastarfi við SHA en sinna samhliða því kennslu, eru í  MSc 
námi eða eru verkefnaráðnir til lengri eða skemmri tíma. 

Forstöðumaður SHA var Hreiðar Þór Valtýsson sem jafnframt 
er lektor við auðlindadeild HA. Auk hans störfuðu við SHA 
Hörður Sævaldsson, Bjarni Eiríksson og Anna Guðrún Árnadóttir 
á árinu 2013. Öll eru þau sjávarútvegsfræðingar.

Helstu verkefni starfsfólks SHA árið 2013 voru:

• Upplýsingaveita um íslenskan sjávarútveg, rekstur og 
ritstjórn www.fisheries.is: Verkið er unnið fyrir sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytið. Vefurinn er talsvert notaður þegar 
verið er að vinna að umhverfismerkingum íslenskra fiski-
stofna (til dæmis Marine Stewardship Council eða Icelandic 
Responsible Fisheries). Einnig vísa íslensk sjávarútvegsfyrir-
tæki viðskiptaaðilum sínum til vefsins varðandi upplýsingar. 

• Grunn- og framhaldsskólar: Kennsla á skólaskipinu Húna 
II. Einnig fyrirlestrar í framhaldsskólum um mikilvægi sjávar-
nytja og um lífríki sjávar við Ísland.

• Sjávarklasinn, SHA er meðlimur í menntahóp sjávar-
klasans

• Menntavitinn: Verkefni á byrjunarreit unnið í menntahóp 
sjávarklasans, í samstarfi við fyrirtæki, þar sem kynntar verða 
námsleiðir starfsfólks í sjávarútvegi og tengdum greinum.

• Verkefnamiðlunin: Vefsíða sem opnuð var árið 2012 og 
tengir saman nemendur og fyrirtæki í sjávarútvegstengdum 
greinum.

• Nordmarine, fagnet um málefni strand- og hafsvæða á 
norðurslóðum: SHA leiðir fagnet innan Háskóla Norðurslóð-
anna, University of the Arctic. Helsta verkefni þess nú er sam-
starf norðlægra háskóla sem hafa hagnýtt sjávarútvegstengt 
nám. Árið 2013 voru haldnir fundir á Akureyri og í  St. John‘s 
University á Nýfundnalandi. Fundinn sóttu fulltrúar frá há-
skólunum í Tromsö, Bodö, Turku, Þórshöfn í Færeyjum og St. 
John‘s. 

Styrkir fengust hjá Norrænu ráðherranefndinni og samvinnu-
sjóði á vegum norska og íslenska utanríkisráðuneytisins. Unnið 
er að sameiginlegum áfanga milli allra skólanna um sjávarút-
veg á norðurslóðum, Northern fisheries. 

• Vistey – upplýsingagátt um lífríki sjávar í Eyjafirði: Vef-
ur sem rekinn er af SHA. Verkefnið var upphaflega styrkt af 
Vaxtarsamningi Eyjafjarðar og síðar af Samherja. Gefin var út 
bók á ensku um lífríki sjávar í Eyjafirði. Styrkur hefur fengist 
til að gefa bókina út á íslensku þannig að hún nýtist sem 
kennsluefni í framhaldsskólum.

• N4, sex sjónvarpsþættir um sjávarútveg: Þáttaröðin Auð-
æfi hafsins var sýnd á N4 vorið 2013. Lögð var áhersla á hið 
jákvæða í íslenskum sjávarútvegi, verðmætasköpun, nýsköpun 

og íslenska tækni. Í síðasta þætti var fjallað um sælkerakvöld 
nemenda við auðlindadeild. Starfsmenn SHA tóku þátt í hand-
ritsgerð þáttana og veittu sérfræðiráðgjöf. 

• Íslenskur sjávarútvegur – auðlind úr hafinu á alþjóða-
markað: Styrkur fékkst frá Rannsóknarsjóði síldarútvegsins til 
að rita rafbók um íslenskan sjávarútveg. Markhópur er nem-
endur í framhaldsskólum og aðrir sem vilja fá dýpri skilning 
á sjávarútvegi.

• Fræðslu- og kynningarmyndbönd, Lífríkið í sjónum við 
Ísland: SHA var meðumsækjandi í öðru verkefni sem fékk styrk 
frá Rannsóknarsjóði síldarútvegsins. Gerð verða stutt mynd-
bönd um neðansjávarlíf. 

• FAO – Price Linkages and Factors that Determine Prices 
and Margins throughout the Value-Chain: Alþjóðlegt verk-
efni, greining á virðiskeðju íslensks sjávarútvegs. Verkefninu 
lauk og var gefin út um það skýrsla á vegum FAO.

• Gagnagrunnar: Starfsmenn SHA hafa safnað að sér ýms-
um gagnagrunnum um fiskveiðar hérlendis sem erlendis. Sem 
dæmi eru upplýsingar um útflutningsmagn og tekjur af sjávar-
afurðum á Íslandi og í  Noregi. Einnig upplýsingar frá FAO um 
aflabrögð í heiminum. Ennfremur nákvæmar upplýsingar um 
aflabrögð við Ísland frá byrjun 20. aldar.

• Skelrækt, hagsmunasamtök skelræktenda: Starfsmaður 
SHA vann fyrir samtökin á árinu. 

• Söfnun kræklingalirfa: Söfnun í samstarfi við fjölda minni 
rannsóknarmiðstöðva víðs vegar um landið. Verkefnið var að 
mestu styrkt af Verkefnasjóði sjávarútvegsins.

• Tilraunaveiðar á vannýttum skeljategundum: Verkefninu 
var lokið á árinu með skýrslu.

• Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna – UNU-
FTP: Starfsmenn SHA höfðu með höndum umsjón lokaverk-
efna, árlega móttöku nemanda á Norðurlandi og  uppfærslu á 
sérnámskeiði í samvinnu við HA. 

• Sjávarútvegsráðstefnan: Sérfræðingar SHA hafa tekið 
þátt í þessari ráðstefnu frá upphafi. Í ár var einn fyrirlestur á 
vegum SHA, um stoðkerfi sjávarútvegs. Nemar í sjávarútvegs-
fræði hafa einnig unnið við ráðstefnuna. 

• Nemendaverkefni: Starfsmenn SHA aðstoða og leið-
beina nemendum í sjávarútvegsfræðum við ýmis verkefni, 
lokaverkefni, sumarverkefni eða af öðrum toga. Nemendur 
í sumarvinnu unnu að verkefnum tengdum lýsisvinnslu og 
fullvinnslu á sundmögum. 

•  Erlendar heimsóknir: Árið 2013 aðstoðuðu starfsmenn SHA 
við heimsókn fulltrúa frá nýsjálenskum sjávarútvegi til Íslands. 
Forseta viðskipta- og raunvísindasviðs HA var í kjölfarið boðið 
til Nýja Sjálands til ráðgjafastarfa.

Gagnlegir vefir
Sjávarútvegsmiðstöðin við HA – SHA www.sjavar.is
Icelandic Resonsible Fisheries www.responsiblefisheries.is
Sjávarklasinn www.sjavarklasinn.is
Verkefnamiðlunin www.verkefnamidlun.is
Vistey www.vistey.is
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rannsóknamiÐstöÐ 
ferÐaMála - rMf

Árið einkenndist meðal annars af því, að að hafin var vinna 

við verkefni sem styrkt voru með framlagi á fjárlögum ársins 

2012.

Auk þessara verkefna má telja til viðburða að út kom hjá Máli 

og menningu bókin Ferðamál á Íslandi. Bókin byggir mikið á 

vinnu RMF og er hún fyrst sinnar tegundar hér á landi. 

Samhliða sérstöku framlagi á fjárlögum ársins 2012 komu 

hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu að rekstri RMF og ber þar 

helst að nefna styrk Icelandair til þriggja ára, og samning um 

verkefni fyrir Cruise Iceland sem gerður var í byrjun árs 2013. 

Formlegar starfsstöðvar RMF voru tvær á árinu, við Háskóla Ís-

lands í Reykjavík (Öskju) og við Háskólann á Akureyri (Borgum), 

en starfsmenn sem sinna verkefnum, sem fjármögnuð eru af 

RMF, eru einnig á Húsavík, Höfn og Hólum í Hjaltadal. 

Starfsmenn árið 2013 voru: 

Á Akureyri:
Alda Metrass Mendes, nýdoktor

Edward H. Huijbens, forstöðumaður

Jón Gestur Helgason, verkefnastjóri

Kristinn Berg Gunnarsson, sérfræðingur 

Í Reykjavík:
Eyrún Jenný Bjarnadóttir, sérfræðingur 

Helga Kristjánsdóttir, sérfræðingur

Cristi	Frenţ,	sérfræðingur

Auk þeirra sem manna starfstöðvar RMF eru nokkrir sem sinna 

verkefnum sem fjármögnuð eru af RMF en það eru:

Anna Vilborg Einarsdóttir, Reykjavík

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Hólum

Johannes T. Welling, Höfn

Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir, Húsavík

Stjórnarfundir á árinu voru þrír: Aðalfundur var haldin 28. febr-

úar, vorfundur að Hólum 4. júní, haustfundur 24. október.

Í stjórn RMF árið 2013 áttu sæti:

Rögnvaldur Ólafsson, Háskóli Íslands, formaður stjórnar    

Hjalti Jóhannesson, Háskólinn á Akureyri, að aðalfundi og Guð-

rún Rósa Þórsteinsdóttir, Háskólinn á Akureyri, varaformaður 

frá aðalfundi

Ögmundur Knútsson, Háskólinn á Akureyri

Anna Dóra Sæþórsdóttir, Háskóli Íslands

Bjarnheiður Hallsdóttir, Samtök ferðaþjónustunnar

Guðrún Helgadóttir, Háskólinn á Hólum

Oddný Þóra Óladóttir, Ferðamálastofa

Rannsóknarverkefni ársins

Verkefni sem fjármögnuð voru gegnum RMF:

Rannsóknarverkefni styrkt af Icelandair Group

Rannsóknir á flug- og ferðaþónustu. Samspil flugs og ferða-

mennsku, hvernig má undirbyggja viðskiptalíkan sem skilar 

hagnaði og gengur ekki á auðlindir. Greining væntinga og þarfa 

farþega Icelandair. 

Alda Metrass vinnur verkefnið. 

Rýning á forsendum hliðarreikninga ferðaþjónustu á Ís-
landi

Varðar hagræn áhrif ferðaþjónustu á Íslandi. 

Cristi Frent vinnur verkefnið. 

Verkefni Tengiliður Stofnun

Umbreytingar:  ferðaþjónusta, 
staður og sjálfsemd

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir Háskólinn á 
Hólum

Þjóðhagslegur ávinningur ferða-
þjónustu

Edward H. Huijbens RMF

Þróun ferðamannastaða og þolmörk 
ferðamanna

Anna Dóra Sæþórsdóttir Háskóli Íslands

Þróun sjálfbærrar ferðaþjónustu í 
Vatnajökulsþjóðgarði 

Þorvarður Árnason Rannsóknasetur 
HÍ á Hornafirði

Ferðaþjónusta í byggðum landsins Lilja B. Rögnvaldsdóttir Rannsóknasetur 
HÍ á Húsavík
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Verkefni unnin á RMF:

Kortlagning auðlinda ferðaþjónustu á Íslandi – mögulegt 
framhald 

Upphaflegu verkefni, kortlagningu auðlinda ferðaþjónustunnar 

neðan hálendislínu í Rangárþingi, Mýrdalshreppi, Skaftárhreppi 

og Ásahreppi, lauk á árinu. Landmælingar Íslands gerðu vef, 

opinn almenningi, um niðurstöðurnar. 

Yfir verkefninu og framhaldi þess starfar verkefnisstjórn en 

hana skipa:

•			Edward	H.	Huijbens,	Rannsóknamiðstöð	ferðamála.

•			Oddný	Þóra	Óladóttir,	Ferðamálastofu.

•			Ásta	Kristín	Óladóttir	og	Eydís	L.	Finnbogadóttir,	Landmæl-	
    ingum Íslands.

Verkefnið er unnið með fulltingi Ferðamálastofu og verkefninu 
sinnir Edward H. Huijbens, forstöðumaður.

Skemmtiskip við Íslandsstrendur 

Rannsókn á áhrifum af komu skemmtiskipa til landsins. Efna-

hagsáhrif, áhrif á samfélög þar sem komið er að landi, áhrif á 

umhverfi í staðbundnu og hnattrænu samhelgi. 

Verkefninu sinnir Kristinn Berg Gunnarsson, sérfræðingur hjá 

RMF, en Edward H. Huijbens, forstöðumaður er honum til full-

tingis. 

Rural Tourism Transport – trans tourism verkefnið 

Þróun sjálfbærra samgangna í þágu ferðaþjónustu á jaðar-

svæðum í Norður-Evrópu, unnið í samstarfi við Svía, Skota og 

Íra. Bætt net almenningssamgangna, samnýting flutningsleiða 

í þágu ferðamennsku og fyrir matvæli, sorphirðu og endur-

vinnslu, upplýsingagjöf á internetinu og í farsíma. 

Edward H. Huijbens er starfsmaður verkefnisins. 

Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL).

Fjölþjóðlegt verkefni. Samþætting ferðaþjónustu, með áherslu 

á lífkerfi, við aðra þætti mannlegrar tilvistar, svo sem menn-

ingu, heilsu og vellíðan. Sköpun vettvangs fyrir ný rannsóknar-

verkefni um það, hvernig ferðamennska getur bætt heilsu og 

vellíðan. Samlíf ferðaþjónustu og náttúruauðlinda, sjálfbær 

nýting vistkerfa. Leitast er við að leggja mat á virði slíkrar 

nýtingar. 

Cost - rammaáætlun Evrópusambandsins er bakhjarl verkefn-

isins. Edward H. Huijbens sinnir því. 

ICT Toolbox in the experience economy 

„Verkfærakista” fyrir ferðaþjónustufyrirtæki á norðurslóðum. 

Nýting upplýsingatækni til að koma vörum og þjónustu á fram-

færi. Þátttaka frá Noregi, Danmörku og Finnlandi auk Íslands. 

Kristinn Berg Gunnarsson og Eyrún Jenný Bjarnadóttir, sér-

fræðingar hjá RMF, sinntu þessu verkefni en því lauk haustið 

2013. Skýrsla um verkefnið og árangur ársins liggur fyrir.   

Slow adventure tourism 

Að bera kennsl á vörur og þjónustu sem lúta að „hæglátum” 

ævintýraferðum á starfssvæði NORA. Skilgreining á fyrirbær-

inu og gerð leiðbeininga um, hvernig skipuleggja má ferða-

þjónustu af þessu tagi í takt við umhverfi og náttúru.

Edward H. Huijbens forstöðumaður sinnir þessu verkefni.

Norðurslóðasamstarf

RMF er virkur þátttakandi í norðurslóðasamstarfi fræðafólks í 

ferðamálum með þátttöku í International Polar Tourism Rese-

arch Network (IPTRN). Þetta hefur skapað fótfestu til þátttöku 

í mótun norðurslóðaáherslna Háskólans á Akureyri, en þar eru 

fjölmörg verkefni og ýmsir samstarfsmöguleikar í mótun. Frá 

og með lokum 2013 tók RMF við heimasíðu IPTRN af háskól-

anum í Quebec (http://iptrn.rmf.is/)  

Edward H. Huijbens forstöðumaður RMF sinnir samstarfinu. 
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norÐursLóÐanEt ísLands                                                                                       

Norðurslóðanet Íslands –  þjónustumiðstöð norðurslóðamála, 

Icelandic Arctic Cooperation Network, var stofnað þann 7. 

febrúar 2013 með undirritun samnings milli utanríkisráðu-

neytisins og Norðurslóðanetsins. Norðurslóðanetið er hluti af 

sóknaráætlun landshluta. Fjölmargir aðilar, sem tengjast norð-

urslóðamálum á Akureyri, undirbjuggu stofnunina, í samstarfi 

við Eyþing og stjórnvöld.

Tilgangur Norðurslóðanetsins er, að auka sýnileika og skilning 

á málefnum norðurslóða, að vekja athygli á starfsemi aðila 

hér á landi sem vinna að norðurslóðamálum, og að styðja við 

samstarf fjölbreyttra hagsmunaaðila sem vinna að málefnum 

norðurslóða.

Stefán B. Sigurðsson, rektor HA, Þorsteinn Gunnarsson, 

sérfræðingur hjá RANNÍS, og Halldór Jóhannsson, fram-

kvæmdastjóri Arctic Portal, skipuðu stjórn Norðurslóðanetsins 

árið 2013. 

Stefán B. Sigurðsson var formaður hennar.  

Stofnaðilar Norðurslóðanetsins eru:  Háskólinn á Akureyri, 

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Heimskautaréttarstofnunin, 

Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, Rann-

sóknaþing norðursins, Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannsókna-

miðstöð ferðamála, Arctic Portal og vinnuhópar Norðurskauts-

ráðsins CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) og 

PAME (Protection of Arctic Marine Environment). 

Frá stofnun hafa ýmsar opinberar stofnanir bæst við undir 

Norðurslóðanetið. Einnig sveitarfélög og stofnanir á vegum 

þeirra um land allt. 

Forstöðumaður Norðurslóðanets Íslands er Embla Eir Odds-

dóttir. Ingveldur Tryggvadóttir verkefnastjóri er starfsmaður. 

www.nordurslodanetid.is 

www.arcticiceland.is 

embla eir oddsdóttir, forstöðumaður norðurslóðanets íslands 
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samninGar

Í skránni hér á eftir er getið helstu samninga sem Háskólinn á 
Akureyri gerði á árinu. Fyrst er getið um samningsaðila, síðan 
eðli samningsins og loks dagsetningu undirskriftar. Auk þessa 
hafa deildir og svið gert fjölda samstarfssamninga, m.a. við 

erlendar stofnanir og háskóla.

Háskólinn á Akureyri, heilbrigðisvísindasvið, og dr. Karen 
Jacobs.
Samningur um stöðu gestalektors við HA. 16. júní 2013. 

Háskólinn á Akureyri, heilbrigðisvísindasvið, og dr. Snorri 
Björn Rafnsson. 
Samningur um stöðu gestadósents við HA. 3. maí 2013. 

Háskólinn á Akureyri og Háskólafélag Suðurlands. 
Samningur	um	fjarnám	í	hjúkrunarfræði	á	Suðurlandi.	6.	mars	2013.	

Háskólinn á Akureyri, viðskipta- og raunvísindasvið, og 
dr. Eyjólfur Guðmundsson. 
Samningur um stöðu rannsóknarprófessors við HA. 1. febrúar 2013. 

Háskólinn á Akureyri og RÚV. 
Samkomulag um gagnkvæman aðgang að húsnæði, afnot af 
búnaði og nám og kennslu (byggir á samningi aðila frá 2010). 
18. janúar 2013. 

Háskólinn á Akureyri og menntavísindasvið Háskóla Ís-
lands
Samningur um útgáfu tímaritsins Uppeldi og menntun 2013 - 

2014. 10. janúar 2013. 

Háskólinn á Akureyri, University of Lapland og Harstad 
University College. 
Samningur um rannsóknar- og þróunarsamstarf. Undirritaður 
2013. 

Háskólinn á Akureyri, Stefna Hugbúnaðarhús og Tækifæri 
hf. 
Samstarfssamningur um Atvinnu- og nýsköpunarhelgi á Akur-

eyri. 29. ágúst 2013. 

Háskólinn á Akureyri og Félagsstofnun stúdenta á Akur-
eyri – FÉSTA. 
Samningur um rekstur námsmannaíbúða. 13. nóvember 2013. 

Háskólinn á Akureyri og Félag stúdenta við Háskólann á 
Akureyri – FSHA. 
Samstarfssamningur. 13. nóvember 2013. 

Háskólinn á Akureyri , viðskipta- og raunvísindasvið, og 
dr. Robert W. Jackson. 
Samningur um stöðu gestaprófessors við HA. 25. nóvember 2013. 

Háskólinn á Akureyri og Penninn. 
Viðskiptasamningur. 14. júní 2013. 
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Gjafir

Bóksafni háskólans barst vegleg bókagjöf á sviði lögfræði úr 

bókasafni Ármanns Snævarr, prófessors, og fyrrverandi rektors 

Háskóla Íslands. Gefandi: Landsbókasafn Íslands – Háskóla-

bókasafn. 

Styrkir

Í febrúar var úthlutað styrkjum úr Rannsóknasjóði Há-
skólans á Akureyri. Úthlutað var styrkjum að upphæð 
samtals kr. 14.260.000. Eftirfarandi hlutu styrk: 

Elín Díanna Gunnarsdóttir. Áhrif þverfaglegrar meðferðar.  

Kr. 800.000.

Eva Halapi . Awareness, perception and attitudes on global 

climate change among Icelanders. Kr. 1.022.000.

Finnur Friðriksson. Íslenska sem námsgrein og mál í námi og 

kennslu. Kr. 1.100.000.

Guðrún Pálmadóttir. Skjólstæðingsmiðuð endurhæfingarþjón-

usta. Kr. 600.000.

Hilmar Þór Hilmarsson. Small states and big finance: Why 

were different policy responses chosen in Iceland than in Lat-

via, and with what results? Kr. 452.000.

Jóhann Örlygsson. Frumuverksmiðjur. Kr. 1.000.000.

Jóhann Örlygsson. Einangrun kulda- og hitakærra þörunga úr 

íslensku umhverfi. Kr. 500.000.

Kjartan Ólafsson. Hugmyndir íslenskra ungmenna um 

netávana. Kr. 600.000.

Kristinn P. Magnússon. Nýsamsetning erfðamengja rjúpu og 

dalrjúpu. Kr. 1.150.000.

Nikolai Gagunashvili. Parametric and non-parametric methods 

of  analysis of  data obtained from detectors with finite 

resolution  and limited acceptance. Kr. 1.000.000.

Oddur Vilhelmsson. Áður óþekktir alfapróteógerlar úr íslensk-

um strandfléttum. Kr. 850.000.

Páll Björnsson. Deilur um ættarnöfn á Íslandi á 20. öld. 

Kr. 652.000.

Rúnar Sigþórsson. Rannsókn á Byrjendalæsi. Kr. 804.000.

Sigfríður Inga Karlsdóttir. Samanburður á væntingum og upp-

lifun kvenna af sársauka og meðferð við sársauka í fæðingu. 

Kr. 300.000.

Sigríður Sía Jónsdóttir. Samanburður á félagslegum stuðn-

ingi og sambandi við maka meðal barnshafandi kvenna sem 

skimast jákvætt/neikvætt fyrir þunglyndi og kvíða á með-

göngu. Kr. 300.000.

Sigþór Pétursson. Stillanleg staðvendni við etermyndun. Kr. 

600.000.

Snæfríður Þóra Egilson. Lífsgæði, þátttaka og umhverfi ís-

lenskra barna með og án einhverfu. Kr. 1.480.000.

Steingrímur Jónsson. Hafstraumar og sjógerðir í norðanverðu 

Grænlandssundi. Kr. 350.000.

Ögmundur Knútsson. Samanburður á áhrifaþáttum á árangur 

á virðiskeðjur í sjávarútvegi á Íslandi, í Noregi og á Nýja Sjá-

landi fyrir Atlantshafsþorsk og hokinhala (Hoki – Blue Hake) 

frá Nýja Sjálandi. Kr. 700.000.

Á háskólahátíð þann 15. júní afhentu Halldór Jóhannsson, 
framkvæmdastjóri KEA, og Eiríkur Björn Björgvinsson, 
bæjarstjóri, styrki úr Háskólasjóði KEA. Að þessu sinni 
voru veittir níu rannsóknarstyrkir, að upphæð alls kr. 
4.100.000. Eftirfarandi rannsóknarverkefni hlutu styrk:

Rúnar Sigþórsson, Rósa Guðrún Eggertsdóttir og Guðmundur H. 

Frímannsson. Fagmennska í skólastarfi, rit til heiðurs Trausta 

Þorsteinssyni. Kr. 200.000. 

Rannveig Björnsdóttir dósent. Nýr flötur. Kr. 300.000. 

Ársæll Már Arnarsson. Áhrif ACE hamlara og Angiotensin II 

antagonista á samdrátt slagæðlinga í sjónhimnu. Kr. 400.000. 

Hreiðar Þór Valtýsson. Hverastrýturnar í Eyjafirði – Lífríkið 

neðansjávar. Kr. 400.000. 

Kjartan Ólafsson og Ólína Freysteinsdóttir. Netávani íslenskra 

unglinga og forvarnir. Kr. 400.000. 

Trausti Þorsteinsson. Samfélagslegt hlutverk háskóla. Kr. 

500.000. 

Markaðs- og kynningarsvið HA. Sjónvarpsþáttur Ara Trausta 

Guðmundssonar. Kr. 500.000. 

 
styrkir
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Ásta Margrét Ásmundsdóttir. Röntgentækni til greiningar á 

frumefnainnihaldi þangs. Kr. 600.000. 

Oddur Vilhelmsson. Alfapróteógerlar og veirur þeirra úr Jök-

ulsá á Fjöllum. Kr. 700.000. 

Viðurkenningar fyrir góðan námsárangur hlutu eftirfar-
andi kandídatar: 

Viðskipta- og raunvísindasvið: Kristín Baldvinsdóttir. Kr. 50.000. 

Heilbrigðisvísindasvið: Heiða Berglind Magnúsdóttir. Kr. 50.000.

Hug- og félagsvísindasvið: Ruth Margrét Friðriksdóttir. Kr. 50.000.

Nýsköpunarsjóður námsmanna:

Anna María Guðmundsdóttir. Skimun á andoxunareiginleikum 

í ýmsum hliðarafurðum matvælaframleiðslu og vannýttum 

auðlindum. Kr. 510.000.

Nancy Rut Helgadóttir. Ræktun þörunga við mismunandi að-

stæður, til aukinnar nýtingar á affallsvatni vinnslustöðva. Kr. 

510.000.

Rannís úthlutaði á árinu styrk úr Rannsóknasjóði til ver-
kefnis við Háskólann á Akureyri:

Oddur Vilhelmsson. Örverubíóta Peltigera fléttna: skim-

un erfðamengjasafns, stýrð einangrun og líflandafræði. Kr. 

5.960.000.

Rannís úthlutaði á árinu styrk úr Þróunarsjóði náms-
gagna til verkefnis:

Brynhildur Þórarinsdóttir. Talandi vefur. Kr. 560.000.

Verkefnasjóður Samstarfsnets opinberra háskóla úthlut-
aði styrkjum til tveggja verkefna á heilbrigðisvísinda-
sviði:

Greining og undirbúningur mögulegs samstarfs HÍ og HA í 

sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og matvæla- og næringarfræði  

2013-2014 (samstarfsverkefni HA og HÍ).  Kr. 1.500.000. til 

HA.

Samstarf háskóla um nám í hjúkrunarfræði (samstarfsverk-

efni HA og HÍ)  Kr. 5.000.000. til HA. 
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Eitt oG annaÐ

frá fyrsta fundi nýskipaðs háskólaráðs 25. janúar. Frá vinstri: Stefán B. Sigurðsson, rektor, 

Hermína Gunnþórsdóttir, fulltrúi háskólasamfélagsins, Hafdís Erna Ásbjarnardóttir, fulltrúi nem-

enda, Hjörleifur Einarsson, fulltrúi háskólasamfélagsins, Sigrún Stefánsdóttir, varafulltrúi háskóla-

ráðs, Kristín Ástgeirsdóttir, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra og Finnbogi Jónsson, full-

trúi háskólaráðs. 

Háskóladagurinn var að þessu sinni haldinn 9. mars í reykjavík og fór fram á þremur stöðum. 

Háskólinn á Akureyri hafði sína kynningu í Háskólabíói ásamt nokkrum öðrum skólum. Háskólar 

landsins kynntu námsframboð næsta skólaárs. 

Háskóladagurinn er árlegur viðburður og hann sækja jafnan nokkur þúsund gestir. Kynntir eru 

möguleikar til náms sem og þjónusta við nemendur. Margir nýta sér þá persónulegu ráðgjöf sem 

þarna býðst af hálfu nemenda, kennara og náms- og starfsráðgjafa skólanna. 

Háskóladagurinn er svo endurtekinn í smækkaðri mynd á þéttbýlisstöðum víðs vegar um landið.

natalia Loukacheva gegndi stöðu rannsóknarprófessors í norð-

urslóðafræðum, nansensstöðu við Ha. Háskólinn á Akureyri og          

utanríkisráðuneytið hafa gert með sér samning um samstarf á sviði 

heimskautarannsókna og er Nansensstaðan liður í því samstarfi. 

Samningurinn var gerður á grunni viljayfirlýsingar um samstarf í 

norðurslóðarannsóknum milli utanríkisráðuneyta Íslands og Noregs 

frá 2011. 

Ráðið er í Nansensstöðuna til eins árs í senn í þrjú ár, fyrst 2013. 
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rósa guðrún eggertsdóttir, gestafræðimaður, áður sérfræðingur við mið- 

stöð skólaþróunar – MsHa,  við upphaf vorráðstefnu MsHa 13. apríl. Yfir-

skrift ráðstefnunnar var að þessu sinni Skóli og nærsamfélag: Að verða þorpið 

sem elur upp barnið. Meginþemað var, hvernig skólar, í samspili við foreldra, 

umhverfi og samfélag, geti uppfyllt menntastefnu þá, sem birtist í nýrri         

aðalnámskrá. Ráðstefnan var í formi fyrirlestra og málstofa og tókst hún vel. 

unnið við sjálfsmat í kennaradeild í maí, fundur með fulltrúum skólafólks á akureyri. 

Á myndinni eru frá vinstri: Kristín Jóhannesdóttir, skólastjóri Oddeyrarskóla, Rúnar Sig-

þórsson, formaður sjálfsmatsteymis kennaradeildar, Helen Simons professor  emeritus í 

menntunarfræði	 og	matsfræði	 við	 University	 of	 Southamton,	 en	 hún	 var	 ráðgjafi	mats-	

teymisins, Kristlaug Svavarsdóttir, skólastjóri Leikskólans Iðavallar, og Karl Frímannsson, 

starfandi fræðslustjóri Akureyrar.

roni Horn, höfundur verksins Some Thames, sem prýðir húsakynni háskólans á sólborg, heimsótti skólann í maí. Tilefnið var endurnýjun listaverksins, sem Roni Horn afhenti 

háskólanum að gjöf árið 2003. Verkið samanstendur af 80 ljósmyndum af vatni Thamesárinnar, teknum í miðborg Lundúna á árunum 1999 og 2000. Við upphengingu verksins að 

nýju var leitast við að draga úr skaðlegum áhrifum birtu á myndirnar. 

Á myndinni eru frá vinstri: Ólafur Búi Gunnlaugsson, Roni Horn, Rósa Kristín Júlíusdóttir og Guðmundur Ármann Sigurjónsson, tvö þau síðastnefndu úr sjónlistanefnd HA. 
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á vordögum fóru nokkrir nemendur úr félagsvísindadeild með kennara sínum, Markus Meckl, til riga í lettlandi. Verkefnið var styrkt gegnum Nordplus. Tilgangur ferðarinnar 

var að halda sameiginlega málstofu með nemendum og kennurum úr háskólanum í Riga. Efni málstofunnar var, að kynna og kynnast ýmsum íslenskum og lettneskum þjóðhetj-

um. Skoðað var, hvaða hlutverki hetjur gegna, hvernig þær endurspegla umhverfið sem þær eru sprottnar úr, og hvort greina má menningarlegan mun á þjóðarsál Íslendinga og 

Letta út frá þeirri hugmyndafræði sem hetjur miðla. 

þann 11. júní fengu starfsmenn hug- og félagsvísindasviðs góða heimsókn frá félagsvísindasviði Háskóla íslands. Um var að ræða starfsfólk sviðsins sem kom hingað norður 

til að hitta fólk, sem sinnir svipuðum störfum, og að bera saman bækur. Mikið var rætt um samstarfsmöguleika fræðasviðanna.

Stefán B. Sigurðsson rektor hitti einnig gestina  og kynnti háskólann fyrir þeim. 
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á háskólahátíð voru veittir styrkir úr Háskólasjóði kEa. Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri KEA, og Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar, afhentu styrkina. 

Að þessu sinni voru veittir níu rannsóknarstyrkir, að upphæð alls 4,1 mkr. Þetta var í ellefta sinn sem úthlutað er úr Háskólasjóði KEA. Á myndinni eru styrkþegar, eða fulltrúar 

þeirra, einnig Halldór Jóhannsson og Stefán B. Sigurðsson lengst til vinstri en Eiríkur Björn lengst til hægri í aftari röð. Fyrir miðri mynd er Dagmar Ýr Stefánsdóttir, forstöðumaður 

markaðs- og kynningarsviðs. Nánar um styrkþega og verkefni má lesa í kaflanum Styrkir, bls. 52 í ársskýrslunni.   

á háskólahátíð veitti rektor verðlaun fyrir afburða 

frammistöðu í starfi, sem eykur gæði náms og 

kennslu. Verðlaunin hlaut Sigrún Sveinbjörnsdóttir pró-

fessor í sálfræði. Í niðurstöðu viðurkenningarnefndar 

kom meðal annars fram, að Sigrún þyki frábær kennari, 

sem sé sérlega lagið að glæða kennsluna lífi með áhuga 

sínum og þekkingu. 
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Eitt oG annaÐ 

atvinnu- og nýsköpunarhelgin á akureyri var haldin í Ha í þriðja sinn dagana  5. 
– 7. júní. Atvinnu- og nýsköpunarhelgi er ætlað að stuðla að nýsköpun fyrirtækja og 
einstaklinga. HA, Stefna Hugbúnaðarhús, Tækifæri hf og Akureyrarstofa hafa gert 
samning sín á milli um framkvæmd helgarinnar næstu þrjú árin. 
Á myndinni eru frá vinstri: Hreinn Þór Hauksson, verkefnastjóri atvinnumála Akur-
eyrarbæjar, Matthías Rögnvaldsson, framkvæmdastjóri Stefnu Hugbúnaðarhúss, 
Jón Steindór Árnason, framkvæmdastjóri Tækifæris hf,  Helgi Gestsson, deildarfor-
maður viðskiptadeildar HA, Þórgnýr Dýrfjörð, framkvæmdastjóri Akureyrarstofu og 
Stefán B. Sigurðsson, rektor HA.

sumrin 2012 og 2013 buðu Háskólinn á akureyri og Háskólinn í reading á Englandi 
í sameiningu upp á sumarnámskeið í örveruvistfræði norðurslóða. Oddur Vilhelms-
son, prófessor við auðlindadeild, er umsjónarmaður af hálfu HA. Rannsakaðar eru 
örverur í náttúru Íslands, á vettvangi og á rannsóknarstofum háskólans. Skólarnir tveir 
hafa hlotið styrk úr Erasmus áætlun Evrópusambandsins til að þróa námskeiðið áfram 
með þátttöku Háskólanna í Bremen í Þýskalandi og Ghent í Belgíu. 

við íslandsklukkuna. Rúnar Gunnarsson verkefnastjóri alþjóðamála tekur á móti 
nýjum nemendum við athöfn í  nýnemaviku í ágúst.

Hallveig karlsdóttir, fulltrúi nýnema, hringir  íslandsklukkunni þann 30. ágúst. 
Sá siður hefur tíðkast lengst af, frá því að klukkan var vígð í ágúst 2000, að nýnemi 
hringi henni í lok nýnemaviku. Annars er henni hringt 1. desember ár hvert. Síðustu 
ár hefur þó verið gripið til klukkunnar við fleiri hátíðleg tækifæri.  
Háskólinn leggur mikla áherslu á að bjóða nemendur velkomna til náms og leiks. 
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stoltir starfsmenn og nemendur háskólans eftir að Grænfáninn var dreginn 
að húni. Þann 16. september, á Degi íslenskrar náttúru, tók Háskólinn á Akur-
eyri á móti Grænfánanum, fyrstur íslenskra háskóla til að hljóta þá viðurkenn-
ingu.	Grænfáninn	er	viðurkenning	Landverndar	fyrir	góða	umhverfisvitund.	Guð-
mundur Ingi Guðbrandsson, framkvæmdastjóri hjá Landvernd, afhenti Stefáni 
B. Sigurðssyni rektor viðurkenninguna við formlega athöfn. Til að öðlast Græn-
fánann þarf mikinn undirbúning og hefur Umhverfisráð Háskólans á Akureyri 
haft forgöngu um þau mál innan skólans. 
Nánar má lesa um Grænfánann á heimasíðu Landverndar, www.landvernd.is

nokkrir fulltrúar frá Ha sóttu ráðstefnuna arctic Circle, um málefni norðurheimskautsins, í reykjavík 12.–14. október. Þar komu saman um 1000 manns af vettvangi stjórnmála, frá 
félagasamtökum,	háskólum	og	fyrirtækjum	frá	yfir	40	þjóðlöndum.	Háskólinn	á	Akureyri		tók	virkan	þátt	í	ráðstefnunni,	sem	og	Rannsókna-	og	þróunarmiðstöð	Háskólans	á	Akureyri	–	RHA	
og Northern Research Forum – NRF. HA og RHA stóðu fyrir tveimur málstofum á ráðstefnunni, Health and Well Being in the Arctic og Climate Change in the Arctic. Á myndinni eru frá vinstri: 
Kristín Ágústsdóttir, forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs, Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir forstöðumaður RHA og Sigrún Vésteinsdóttir vekefnisstjóri, RHA. 
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Eitt oG annaÐ

árlegur alþjóðadagur Ha var haldinn 31. október. Í Miðborg fór fram kynning í umsjá 
erlendra skiptinema við háskólann. Þeir kynntu menningu og aðstæður í heimalönd-
um sínum. Einnig kynntu fyrirverandi skiptinemar frá HA sína dvöl við erlenda háskóla. 
Fjölmargir gestir nýttu sér tækifærið og röltu milli kynningarbása, fengu að bragða á 
framandi mat og skoðuðu það, sem fyrir augu bar. 

steingrímur jónsson, prófessor við auðlindadeild og sérfræðingur við Hafrann-
sóknastofnun, fór ásamt syni sínum, jóni árna, í siglingu með rússneskum ísbrjóti 
frá múrmansk. Þann 19. október var skipið statt á Norðurpólnum. Haldin var hátíðleg 
athöfn sem átti að vera táknræn fyrir bræðralag þjóðanna átta sem eiga landamæri 
að Norðurpólnum. 

Birthe Naasunnguaq Svendsen stundaði nám í lögfræði á árinu, fyrst grænlenskra 
ungmenna til að hefja nám við HA. Hún var styrkt til námsins af Heimskautaréttar-
stofnuninni við HA og er það í fyrsta skipti sem stofnunin veitir svokallaðan Græn-
landsstyrk. Fleiri nemendur frá Grænlandi hafa komið í kjölfarið. Myndin er tekin á 
Alþjóðadegi HA. 
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Landssamtök íslenskra stúdenta – Lís voru stofnuð formlega við hátíðlega athöfn í Háskólanum á akureyri þriðja nóvember. Félag stúdenta við HA átti drjúgan þátt í undirbúningi 
og framkvæmd þess sögulega atburðar. Hlutverk samtakanna er, að vinna að samræmingu gæðastarfs milli háskóla á Íslandi, og að standa vörð um sameiginlega hagsmuni stúdenta 
hérlendis sem og á alþjóðavettvangi.
Stofnfélagar voru: Félag stúdenta við HA – FSHA, Nemendafélag Háskólans á Bifröst, Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands, Nemendaráð Listaháskóla Íslands, Samband íslenskra 
námsmanna erlendis – SÍNE,  Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík, Stúdentafélag Hólaskóla og Stúdentaráð Háskóla Íslands.

árshátíðarnefnd starfsmanna vann frumlegt kynningarstarf sem skilaði sér í 
ágætri þátttöku á árshátíð annan nóvember. Frá vinstri: Edward H. Huijbens, Sigrún 
Vésteinsdóttir, Ingibjörg Auðunsdóttir og Pia Viinikka. 

fullveldisdagurinn 1. desember var haldinn hátíðlegur í Ha venju samkvæmt. Haldið var 
málþing um íslensku stjórnarskrána og síðan slegið á létta strengi. Boðið var upp á kakó, 
smákökur og kórsöng í Miðborg. Sr. Hildur Eir Bolladóttir, prestur í Akureyrarkirkju, hringdi 
Íslandsklukkunni þrettán slög, eitt  fyrir hvert ár á þessari öld.
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Skipting kostnaðar Þús. kr.

Launagjöld 69,0% 1.294.080

Húsnæðiskostnaður 10,5% 196.274

Skrifstofu- og stjórnunarkostn. 3,5% 65.306

Funda- og ferðakostnaður 4,4% 82.340

Aðkeypt sérfræðiþjónusta 4,1% 76.989

Annar rekstrarkostnaður 2,7% 50.717

Eignakaup 0,9% 16.230

Tilfærslur 5,0% 93.729

Samtals 100,0% 1.875.665

Launagjöld
69,0%

Húsnæðiskostnaður
10,5%

Skrifstofu- og
stjórnunarkostnaður 3,5%

Funda- og ferðakostnaður 4,4%

Aðkeypt sérfræðiþjónusta 4,1% 

Annar rekstrarkostnaður 2,7%
Eignakaup
0,9%

Tilfærslur
5,0%

Rekstrarreikningur árið 2013

 2013 2012

Tekjur

Innritunargjöld 106.938.432 103.290.179

Framlög og styrkir 155.688.134 121.771.915 

Aðrar tekjur 141.528.289 153.096.892

404.154.855 378.158.986

Gjöld

Laun og launatengd gjöld 1.294.079.762 1.210.254.088

Húsnæðiskostnaður 196.273.898 185.075.803

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 65.305.846 64.369.601

Funda- og ferðakostnaður 82.339.954 62.164.731

Aðkeypt sérfræðiþjónusta 76.989.009 75.398.488

Annar rekstrarkostnaður 50.717.762 59.005.310

Tilfærslur 93.728.962 90.177.475

1.859.435.193 1.746.445.496

Eignakaup 16.229.951 12.420.778

1.875.665.144 1.758.866.274

 

Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir hreinar fjármunatekjur (-1.471.510.289) (-1.380.707.288)

Fjármunatekjur	(fjármagnsgjöld) 5.649.065 3.718.292

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins (-1.465.861.224) (-1.376.988.996)

Ríkisframlag 1.489.475.000 1.392.500.000

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins 23.613.776 15.511.004

ársrEikninGur 2013 
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Skipting tekna

Þús. kr.

Innritunargjöld 5,6% 106.939

Aðrar tekjur 7,7% 147.177

Framlög 8,2% 155.688

Ríkisframlag 78,4% 1.489.475

Samtals 100,0% 1.899.279

Innritunargjöld
5,6%

Aðrar tekjur
7,7%

Framlög
8,2%

Ríkisframlag
78,4%

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

 2013 2012 

Eignir

Áhættufjármunir  14.000.000 14.000.000 

Eignarhlutir í félögum 14.000.000 14.000.000 

Veltufjármunir
Viðskiptakröfur 113.021.798 102.987.654 

Handbært fé 143.275.029 151.240.633

256.296.827 254.228.287

Eignir alls 270.296.827 268.228.287

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Höfuðstóll:

Höfuðstóll í ársbyrjun (20.473.762) (35.984.766)

Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins 23.613.776 15.511.004

Höfuðstóll 3.140.014 (20.473.762)

Eigið fé 3.140.014 (20.473.762)

Skuldir

Skammtímaskuldir

Ríkissjóður  135.527.260 136.584.318

Fyrirfram innheimtar tekjur 84.245.783 56.433.974

Viðskiptaskuldir  47.383.770 95.683.757

Skuldir 267.156.813 288.702.049

Eigið fé og skuldir 270.296.827 268.228.287
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brautskráninG 15. jÚní 2013
Háskólinn á Akureyri brautskráði 292 kandídata á háskóla-  

hátíð 15. júní. Af þessum hópi voru 104 sem stunduðu fjarnám 

fyrir milligöngu háskólasetra og símenntunarmiðstöðva, 56 

sem stunduðu lotunám og 132 staðarnám. Flestir kandídatar 

voru brautskráðir frá hug- og félagsvísindasviði eða 135. Frá 

heilbrigðisvísindasviði 70 en frá viðskipta- og raunvísindasviði 

brautskráðust 87 kandídatar.

Brautskráning var sem hér segir:

BS próf í hjúkrunarfræði  46

BS próf í iðjuþjálfunarfræði  18

Dipl Sc í heilbrigðisvísindum  4

MS próf í heilbrigðisvísindum  2

BA próf í fjölmiðlafræði  8

BA próf í nútímafræði  3

BA próf í samfélags- og hagþróunarfræði  3

BA próf í sálfræði  17

BA próf í þjóðfélagsfræði  2

BEd próf í kennarafræði 36

Kennslufræði til kennsluréttinda  8

Dipl Ed í menntunarfræði  6

Dipl Ed í menntavísindum  4

MEd próf í menntunarfræði  19

BA próf í lögfræði  16

Diplóma í heimskautarétti  1

MA próf í heimskautarétti  1

ML próf í lögfræði  11

BS próf í líftækni  8

BS próf í sjávarútvegsfræði  7

BS próf í umhverfis- og orkufræði  9

MS próf í auðlindafræði  2

MRM próf í haf- og strandsvæðastjórnun  18

BS próf í viðskiptafræði  41

MS próf í viðskiptafræði  2

Brautskráðir frá upphafi

Deild 2013 Samtals

Auðlindadeild  49

Félagsvísinda- og lagadeild 62 489

Heilbrigðisdeild 70 983

Kennaradeild 73 1.756

Viðskipta- og raunvísindadeild 87 549

Viðskipta-/Rekstrardeild  476

Sjávarútvegsdeild  96

Upplýsingatæknideild  32

Samtals 292 4.430
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Viðurkenningar fyrir námsárangur hlutu:

Hjúkrunarfræði BS – Heiða Berglind Magnúsdóttir

Hjúkrunarfræði BS – Svanhildur Ósk Sigurfinnsdóttir

Iðjuþjálfunarfræði BS – Dagný Linda Kristjánsdóttir

Iðjuþjálfunarfræði BS – Lena Rut Olsen

Félagsvísindi BA – Hildur Friðriksdóttir

Kennarafræði BEd – Ruth Margrét Friðriksdóttir

Menntunarfræði MEd – Hermann Jón Tómasson

Lögfræði BA – Elísabet Líf Magnúsdóttir

Lögfræði ML – Aðalheiður Ámundadóttir

Heimskautaréttur MA – Federica Scarpa

Auðlindafræði BS – Margrét Eva Ásgeirsdóttir

Viðskiptafræði BS – Kristín Baldvinsdóttir

Viðskiptafræði BS – Steinar Örn Stefánsson
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Kæru kandídatar, menntaráðherra, Illugi Gunnarsson, verð-

andi rektor, Eyjólfur Guðmundsson, fyrrum rektor, Þorsteinn 

Gunnarsson, ágæta samstarfsfólk og aðrir góðir gestir.

Hjartanlega velkomin á árlega háskólahátíð Háskólans á Akur-

eyri sem er nú í fyrsta sinn haldin í þessum glæsilegu húsa-

kynnum skólans. Við vissum að hér yrði þétt setið og var því 

nauðsynlegt að takmarka fjölda gesta. Ég vona að það fari 

vel um alla. 

Fyrir  fimm árum síðan, í júní 2009, var ég sem gestur, við-

staddur útskriftarathöfn sem þessa og beið þá eftir að taka 

við stjórn Háskólans á Akureyri. Nokkrum mánuðum áður 

hafði dunið yfir þjóðina eitt mesta efnahagshrun sem hún 

hefur gengið í gegnum. Fjárveitingar til skólans höfðu lækkað 

verulega og nauðsynlegt var að beita kröftugum niðurskurði 

í rekstri skólans til að geta rekið hann samkvæmt fjárlögum. 

Það tókst og um leið að skila dálitlum rekstrarafgangi til að 

greiða upp í þann skuldahala sem hvíldi á skólanum. Þetta 

hefur síðan verið endurtekið árlega síðastliðin fimm ár. Skólinn 

hefur þurft að búa við samfelldan niðurskurð en samt tekist að 

skila rekstrinum réttu megin við strikið öll árin.  Nú um síðustu 

áramót tókst að lokum að greiða upp síðustu skuldir skólans 

og hann ætti því að vera í góðum málum í dag.  

Hvernig var þetta hægt?  Jú, þetta hefur tekist með samstilltu 

átaki nær allra starfsmanna skólans. Ár eftir ár var leitað nýrra 

leiða til að lækka rekstrarkostnaðinn. Ein leiðin var að ráða 

ekki í stöður sem losna og leggja starfsálagið á þá starfs-

menn sem eftir voru. Þannig hefur okkur tekist að bregðast 

við niðurskurði þar sem við höfum misst eina krónu af hverj-

um fjórum en um leið tekist að greiða upp  þær skuldir sem 

á okkur hvíldu. Ég fullyrði að skólinn er í dag einn best rekni 

háskólinn á Íslandi þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður, en ég vil 

leggja áherslu á að lengra verður ekki gengið.Við trúum því 

einlæglega að botninum sé náð hvað þetta varðar.

Bjartari tímar eru vonandi framundan. Ekki skortir tækifærin,  

þau blasa  hvarvetna við. Á höfuðborgarsvæðinu eru um 30 % 

íbúa með háskólamenntun og talið er að það þurfi að auka 

þann fjölda. Á landsbyggðinni eru einungis um 20 % íbúa með 

háskólapróf og þar þarf því heldur betur að efla menntunar-

stigið.

Allt bendir til að þörfin sé mest hvað varðar tæknimenntun. 

Efla þarf iðnmenntun á framhaldsskólastigi á landsbyggðinni 

og síðan byggja upp möguleika á áframhaldandi tækninámi á 

háskólastigi, til dæmis hér við HA. 

Ekki er vafi að það mun um leið efla sókn karla í háskólanám 

en hún hefur farið ört minnkandi undanfarin ár. Að sjálfsögðu 

er þetta um leið tækifæri til að efla þátttöku kvenna í tækni-

námi. En við eigum ekki síður að leggja áherslu á að efla þátt-

töku karla í hefðbundnum kvennagreinum, eins og hjúkrunar- 

og kennarafræðum. 

Mikilvægt er að við í háskólunum kynnum okkur þær leiðir sem 

skila hvað bestum árangri í námi í dag. Þar gegna samskipti  

gegnum netið hvað mestu hlutverki. Fyrirlestrar eiga að fara 

á netið og vera stuttir og hnitmiðaðir. Rannsóknir sýna að eftir 

10 mínútna hlustun fer athygli hlustandans að dvína.  

Staðarnemarnir vilja einnig fá fyrirlestrana á netinu, þeir vilja 

getað hlustað á þá þegar þeir eru vel upplagðir og hlustað á 

þá aftur og aftur. Tímann þegar nemendur hittast og þeir vinna 

með kennurum sínum á að nota til að efla samskipti, í sam-

ræður um námsefnið, að vinna saman að lausn vandamála því 

tengdu, ekki í fyrirlestra. Þegar við höfum skapað slík tengsl 

geta einstaklingarnir farið til síns heima og haldið áfram sam-

skiptum yfir netið. 

Mikil tækifæri geta legið í norðurslóðamálunum t.d. varðandi 

nýjar	siglingaleiðir.	Þar	eiga	eftir	að	verða	miklar	breytingar	á	

næstu árum og áratugum. Það er eins gott að við Íslendingar 

látum þau tækifæri ekki fram hjá okkur fara. 

Þó	að	HA	hafi	lengi	verið	í	forystu	meðal	háskóla	á	Íslandi	varð-

andi	norðurslóðamál	þarf	að	efla	þá	hugsun	í	öllum	háskólum	

landsins. Það þarf að auka samstarf milli skólanna í þeim efn-

um. HA stefnir þó að því að halda forystuhlutverkinu á þeim 

sviðum þar sem við höfum styrk og reynslu til.  

Árlega hittast rektorar norðurslóðaháskóla í einhverju aðildar-

landanna og kallast þessi ráðstefna Rectors‘ Forum. Í lok maí 

var slík ráðstefna haldin hér við Háskólann á Akureyri. Þema 

ráðstefnunnar var:  Menntun á norðurslóðum, jafnrétti og heil-

brigði.	Kom	það	eflaust	mörgum	hinna	nærri	fjörutíu	rektora	á	

óvart hvað við höfðum mikið fram að leggja í þessum málum. 

Allt bendir til þess að áhrif hnattrænnar hlýnunar, Global 

Warming, séu komin til að vera og fari vaxandi. Flest þessara 

áhrifa mun vera neikvæð, þau munu hafa áhrif sem leiða til 

þess að við þurfum að breyta okkar lifnaðarháttum. Hér getur 

brautskráninGarrÆÐa 
rEktors
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Háskólinn á Akureyri lagt sitt af mörkum til að bregðast við 

þessum breytingum. 

Háskólinn	 á	 Akureyri	 fékk	 góða	 heimsókn	 í	 upphafi	 vikunnar.	

Það var skemmtiferðaskip með um átta hundruð farþegum. 

Flestir þeirra voru nemendur sem höfðu keypt sér tveggja vikna 

ferð fyrir um 500 þúsund krónur á mann til að læra um hnatt-

ræna hlýnun. Þeir unnu í námskeiðum um borð með háskóla-

kennurum	frá	Western	Kentucky	University.	Námskeiðin	fjölluðu	

um	hagfræði	hlýnunar,	umhverfisfræði	hlýnunar,	miðlun	þekk-

ingar um hlýnun og framtíðarsýn ungs fólks varðandi þessi mál. 

Skipið kom við á Hjaltlandseyjum og á þremur stöðum hér á 

landi,	 Reykjavík,	 Ísafirði	 og	 svo	 hér	 á	 Akureyri	 þar	 sem	 nem-

endahóparnir héldu málþing og kynntu fyrir okkur niðurstöður 

sínar. Í tilefni þessa gáfu nemarnir háskólanum 100 dollara og 

fyrir það fé var keypt eplatré sem var gróðursett hér sunnan við 

bygginguna.	Það	á	að	vera	tákn	þeirrar	 loftslagshlýnunar	sem	

við erum farin að búa við. 

Ferðamennska er að verða stærri og stærri atvinnugrein hér á 

landi og það stefnir í að ferðamenn verði orðnir um ein milljón 

á	 ári	 eftir	 eitt	 til	 tvö	 ár.	 Besta	 mál	 segja	 margir.	 En	 hvenær	

verða þeir tvær milljónir, þrjár milljónir, hvað gerist þá? Erum við 

undirbúin undir það? Við þurfum að bregðast við auknum ferða-

mannastraumi með markvissri og aukinni menntun okkar fólks 

í málefnum ferðamennskunnar til að geta tekist á við þetta. 

Kæru kandídatar, þið heyrið að tækifærin og verkefnin eru víða. 

Gæðaráð íslenskra háskóla, sem starfar fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, gerði fyrir nokkrum dögum opinber-

ar niðurstöður viðamikillar úttektar á gæðum náms við Háskól-

ann á Akureyri.

Úttektin	er	 liður	 í	skipulegu	eftirliti	Gæðaráðsins	með	gæðum	

náms	við	íslenska	háskóla	og	er	Háskólinn	á	Akureyri	fjórði	há-

skólinn sem gengst undir slíkt ferli. 

Úttektin var að venju framkvæmd af fjórum erlendum sér-

fræðingum auk nemendafulltrúa. Í henni fólst að meðal 

annars var gerð úttekt á aðstöðu skólans ásamt því að fundað 

var með fulltrúum nemenda, starfsmanna og stjórnenda, há-

skólaráði, brautskráðum nemendum og fulltrúum atvinnulífs-

ins á starfssvæði háskólans. 

Í skýrslu úttektarnefndarinnar segir að hún beri traust (con-

fidence) til Háskólans á Akureyri, bæði hvað varðar akademískt 

starf og námsumhverfi nemenda. Það er besta einkunn sem 

háskóli getur fengið við fyrstu úttekt samkvæmt núverandi 

kerfi.

Meðal helstu niðurstaðna úttektarinnar má nefna, að Há-

skólanum á Akureyri er hrósað fyrir góða starfshætti, til 

dæmis varðandi framboð í fjarkennslu, gæðastarf, húsnæði 

og námsumhverfi, markaðsstarf, bókasafnsþjónustu, öflun 

upplýsinga með könnunum og virkni nemenda í starfsemi 

háskólans. Úttektarnefndin gerir aftur á móti athugasemd-

ir við nokkra þætti er lúta að fyrirkomulagi nefnda við stjórn 

skólans, hvernig niðurstöður eru nýttar í innra gæðastarfi, 

nokkrar athugasemdir varðandi skipulag fjarkennslu, varðandi 

mannauðsstjórnun (okkur vantar mannauðsstjóra) og varðandi 

ákveðin atriði í umsýslu erlendra nemenda svo dæmi séu tek-

in. Skólinn var nokkuð vel meðvitaður um þessa þætti og eru 

viðbrögð við þeim á aðgerðaáætlun skólans fyrir 2014-2015. 

Á skólaárinu 2013-2014 hafa tveir starfsmenn hætt störfum 

við skólann vegna aldurs. Sigþór Pétursson, prófessor í raun-

vísindum við viðskipta- og raunvísindasvið, lét af störfum um 

síðastliðin. áramót. Hann hóf störf við HA um 1990 og var því 

einn af elstu starfsmönnum skólans.

Dórothea Valgarðsdóttir  umsjónarmaður lét af störfum síð-

astliðið sumar. Hún hóf störf við háskólann árið 2000. 

Tveir sendu kveðjur og heillaóskir í tilefni af háskólahátíð: 

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri og Jón Már Héðinsson, 

skólameistari  MA. Þeir gátu því miður  ekki verið viðstaddir. 

Kæru kandídatar.

Háskóli er til fyrir nemendur sína og hlutverk hans er að skapa 

það umhverfi sem örvar nemendur til náms. Aðsóknin að Há-

skólanum á Akureyri hefur farið vaxandi undanfarin ár og hafa 

nú borist um 70 % fleiri umsóknir um skólavist fyrir haustið en 

á sama tíma á síðasta ári. Ég minni þó á að þó nemendum 

fjölgi þurfa gæði námsins við háskólann að verða áfram í fyr-

irrúmi enda er það lykilatriði. 

Kæru áheyrendur.

Í dag brautskrást alls 292 kandídatar frá Háskólanum á Akur-

eyri.  162 stunduðu staðarnám, 80 lotunám og 85 voru í fjar-

námi. Konur eru hér í miklum meirihluta að venju eða 254, en 

karlar eru 73 eða nærri einn af hverjum fimm. 
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Skipting brautskráðra eftir sviðum er: heilbrigðisvísindasvið 

70, viðskipta- og raunvísindasvið 87 og hug- og félagsvís-

indasvið 135. 

Kæru kandídatar.  

Þegar þið gangið héðan út með ykkar prófskírteini hafa opnast 

fyrir ykkur dyr hinna ýmsu menntastofnana. Atvinnuvegirnir 

þurfa einnig á menntun ykkar að halda til að viðhalda þeirri 

starfsemi sem nú er, en ekki síður til að byggja upp nýja hluti 

og þróa nýjar leiðir sem munu halda þjóð okkar í fremstu röð. 

Ég minni ykkur því á að njóta vel þeirrar menntunar sem þið 

hafið aflað ykkur hér við Háskólann á Akureyri og minni á að 

þeir nemendur sem við höfum brautskráð hafa byggt upp 

orðstír skólans bæði innan lands sem utan.

Ég vil fyrir hönd starfsmanna þakka ykkur fyrir gott samstarf í 

námi og starfi við Háskólann á Akureyri. Í því samstarfi sem við 

höfum átt saman hefur myndast reynsla hjá báðum aðilum. 

Kennarar eru reynslunni ríkari og nýta sér hana með nýjum 

nemendum á meðan þið nýtið ykkar reynslu á nýjum vettvangi. 

Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég ykkur og fjölskyldum 

ykkar til hamingju. Ég óska ykkur velfarnaðar í því starfi, námi 

og lífi sem bíður ykkar. 

Nemendum, sviðsforsetum, kennurum og öðru starfsfólki há-

skólans þakka ég gott og árangursríkt samstarf á þeim fimm 

árum sem ég hef starfað hér sem rektor. Ég þakka einnig þeim 

stóra hópi utan hins hefðbundna háskólasamfélags sem hefur 

með skilningi og áhuga stutt við Háskólann á Akureyri og haft 

metnað fyrir hönd hans.

Lifið heil og megi gæfa og hamingja fylgja ykkur.
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brautskráÐir kandídatar 15. jÚní 2013

Heilbrigðisvísindasvið

1. Bekkur frá vinstri

Jónína Harpa Njálsdóttir
Arndís Jóna Guðmundsdóttir
Þórunn Sigurbjörg Berg
Stefán B. Sigurðsson rektor
Árún Kr. Sigurðardóttir forseti heil-
brigðisvísindasviðs
Guðrún Hulda Gunnarsdóttir
Lillý Rebekka Steingrímsdóttir
Margrét Lilja Friðriksdóttir

2. Bekkur frá vinstri

Ingibjörg Ósk Erlendsdóttir
Elín Margrét Erlingsdóttir
Kolbrún Jóhannsdóttir
Una Ásmundsdóttir
Eydís Unnur Tórshamar
Ásrún Þóra Björnsdóttir
Magndís Blöndahl Halldórsdóttir
Svanhildur	Ósk	Sigurfinnsdóttir
Heiða Björk Jóhannsdóttir

3. Bekkur frá vinstri

Rannveig Reynisdóttir
Emilía Jarþrúður Einarsdóttir 
Dagný Linda Kristjánsdóttir
Sigrún Antonsdóttir
Martha Sandholt Haraldsdóttir
Sigurrós Heiða Guðnadóttir
Erla Ösp Heiðarsdóttir
Halla Berglind Arnarsdóttir
Sólveig Aðalheiður G. Hjarðar
Elsa Ösp Þorvaldsdóttir

4. Bekkur frá vinstri

Hulda Jónasdóttir
Auður Einarsdóttir
Lena Rut Olsen
Árný Berglind Hersteinsdóttir
Ingveldur Árnadóttir
Rakel Ósk D. Björnsdóttir
Elva Hrönn Smáradóttir
Brynja Helgadóttir
Matthildur Birgisdóttir

5. Bekkur frá vinstri

Sigrún B. Valdimarsdóttir
Guðbjörg Lára Guðjónsdóttir
Sonja Gísladóttir
Heiða Berglind Magnúsdóttir
Andri Vilbergsson
Heiður Sif Heiðarsdóttir
Bjargey Halla Sigurðardóttir
Aníta Rut Guðjónsdóttir
Fanney Björk Tryggvadóttir

HEiLbriGÐisvísindasviÐ
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1. Bekkur frá vinstri

Fanný Heiða Hjartardóttir
Bragi Guðmundsson deildarformaður 
kennaradeildar
Elín Díanna Gunnarsdóttir deildarfor-
maður félagsvísindadeildar
Ágúst Þór Árnason deildarformaður 
lagadeildar
Sigurður Kristinsson forseti hug- og 
félagsvísindasviðs
Stefán B. Sigurðsson rektor 
Júlíana	Tyrfingsdóttir
Dagbjört Erla Gunnarsdóttir
Anita Lind Björnsdóttir
Lilja Sverrisdóttir
Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir

2. Bekkur frá vinstri

María Guðnadóttir
Berglind Harðardóttir
Sigurbjörg Viðarsdóttir
Sigrún Herdísardóttir
Ragnheiður Guðný Magnúsdóttir
Áslaug Jónsdóttir
María Björg Benediktsdóttir
Benný Rós Björnsdóttir
Vordís Guðmundsdóttir
Unnur Ósk Unnsteinsdóttir
Elísabet Þórunn Jónsdóttir
Elín Birna Vigfúsdóttir
Hólmfríður Helga Sig. Thoroddsen

7. Bekkur frá vinstri

Jóhannes Gunnar Bjarnason
Elfar Þór Bragason
Bjarni Pétur Jónsson
Hilmar Einarsson
Arnór Egill Hallsson
Auðun Daníelsson
Bjarki Freyr Brynjólfsson
Stefán Smári Jónsson
Jón Sindri Emilsson
Rögnvaldur Már Helgason
Hermann Jón Tómasson
Guðmundur Ármann Sigurjónsson
Gunnar Svanbergsson
Valdemar Pálsson
Ásgeir Arnar Ásmundsson
Hákon Örn Hafþórsson
Björn Benedikt Benediktsson
Andri Geir Viðarsson
Húni	Húnfjörð

3. Bekkur frá vinstri

Sólveig Dröfn Jónsdóttir
Marta Kristín Jónsdóttir
Elísabet Líf Magnúsdóttir
Harpa Þorvaldsdóttir
Heiðbrá Ólafsdóttir
Lára Huld Kristjánsdóttir
Inga Arnhildur Ásgeirsdóttir
Harpa Friðriksdóttir
Rachel Wilkinson
Íris Berglind C. Jónasdóttir
Ingibjörg Björnsdóttir
Kolbrún Hlín Stefánsdóttir
Bjarnheiður Jónsdóttir
Andrea Diljá Ólafsdóttir

4. Bekkur frá vinstri

Sonja Gunnarsdóttir
Eva Birgisdóttir
Guðrún María Jóhannsdóttir
Ásta Gísladóttir
Þuríður Pétursdóttir
Karen Ármann Helgadóttir
Henný Lind Halldórsdóttir
Margrét Lilja Gunnarsdóttir
Jóna Björg Jónsdóttir
Þorbjörg Vilhjálmsdóttir
Birgitta Birna Sigurðardóttir
Ruth Margrét Friðriksdóttir
Berglind Rós Karlsdóttir

5. Bekkur frá vinstri

Justyna Wróblewska
Sólveig Eyfeld Unnardóttir
Ester Ósk G. Waage
Linda Rún Traustadóttir
Ólöf Heiða Óskarsdóttir
Federica Scarpa
Sigurbjörg Agnes Sævarsdóttir
Polly Rósa Brynjólfsdóttir
Heiðrún Jóhannsdóttir
Berglind Bergvinsdóttir
Björg Þorvaldsdóttir
Alda Stefánsdóttir
Sunna Alexandersdóttir
Agnes Bryndís Jóhannesdóttir
Sigrún Finnsdóttir
Eyrún Gígja Káradóttir

6. Bekkur frá vinstri

Hólmfríður Árnadóttir
Karen Dúa Kristjánsdóttir
Hildur Friðriksdóttir
Ásdís Gunnarsdóttir
Anna Heba Hreiðarsdóttir
Þórný Barðadóttir
Elsa Ófeigsdóttir
Aðalheiður Ámundadóttir
Sigrún Harpa Bjarmadóttir
Þór Hauksson Reykdal
Snorri Freyr Ákason
Kristbjörg Auður Eiðsdóttir

Hug- og félagsvísindasvið

Hug- og félagsvísindasviÐ



72

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI  –  ÁRSKÝRSLA 2013

1. Bekkur frá vinstri

Iðunn Pétursdóttir
Ágústa Ásgeirsdóttir
Hulda Margrét Óladóttir
Stefanía Helga Stefánsdóttir
Stefán B. Sigurðsson rektor 
Ögmundur Knútsson forseti viðskipta- 
og raunvísindasviðs
Anna María Guðmundsdóttir
Guðbjörg Lilja Jónsdóttir
Hafrún Dögg Hilmarsdóttir
Rakel Friðriksdóttir
Kristín Baldvinsdóttir

2. Bekkur frá vinstri

Ragna Lóa Guðmundsdóttir
Brynja Vala Guðmundsdóttir
Rakel Dísella Magnúsdóttir
Sandra Dögg Arnardóttir
Margrét Eva Ásgeirsdóttir
Dana Rán Jónsdóttir
Guðlaug Rós Pálmadóttir
Heiða Björg Friðjónsdóttir 
Árný Ingveldur Brynjarsdóttir
Sigríður Elín Sveinsdóttir
Erla Björg Garðarsdóttir
Margrét Þórisdóttir
Guðrún Hauksdóttir

3. Bekkur frá vinstri

Benedikt Pálsson
Árni Arnórsson
Jenný Grettisdóttir
Lísbet Hannesdóttir
Bjarklind Sigurðardóttir
Sóley Ragnarsdóttir
Davíð Örn Oddsson
Birkir Örn Pétursson
Sveinn Þorkelsson
Óli Viðar Andrésson

4. Bekkur frá vinstri

Þórður Björnsson
Sigursteinn Leifsson
Guðmundur Karl Jónsson
Jón Svavar Árnason
Sigurður Sigurbjörnsson
Júlíus Fossdal
Orri Gústafsson
Snorri Halldórsson
Reynir Friðriksson
Bolli Gunnarsson

5. Bekkur frá vinstri

Steinar Örn Stefánsson
Salvar Rósantsson
Ólafur Arnarsson
Gunnar Sturla Gíslason
Jón Pétur Jóelsson
Jan Eric Jessen
Andri Már Helgason
Ívar	Karl	Hafliðason	
Einar Óli Rúnarsson
Hilmir Þór Ásbjörnsson
Ketill Hallgrímsson

Viðskipta- og raunvísindasvið.

viÐskkipta- og raunvísindasviÐ
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brautskráÐir kandídatar 15. jÚní 2013
HEiLbriGÐisvísindasviÐ 

Hjúkrunarfræðideild 

Luku BS prófi í hjúkrunarfræði
Aníta Rut Guðjónsdóttir
Anna Björk Ómarsdóttir
Atli Már Markússon
Ásrún Þóra Björnsdóttir
Ásta Andreassen
Bryndís Rut Logadóttir
Brynja Gestsdóttir
Brynja Helgadóttir
Elsa Ösp Þorvaldsdóttir
Elva Hrönn Smáradóttir
Erla Ösp Heiðarsdóttir
Eydís Unnur Tórshamar
Guðrún Hulda Gunnarsdóttir
Halla Berglind Arnarsdóttir
Halla Þorsteinsdóttir
Heiða Björk Jóhannsdóttir
Heiða Berglind Magnúsdóttir
Heiður Sif Heiðarsdóttir
Helga Ágústa Eggertsdóttir
Helga Garðarsdóttir
Hildur Þóra Stefánsdóttir
Hólmfríður Guðmundsdóttir
Ingunn Ása Bjarnadóttir
Jóhanna Garðarsdóttir
Kolbrún Jóhannsdóttir
Kristín Sigurmundsdóttir
Linda Björk Markúsdóttir
Magndís Blöndahl Halldórsdóttir
Margrét Lilja Friðriksdóttir
Margrét Þ. Jónsdóttir
Martha Sandholt Haraldsdóttir
Matthildur Birgisdóttir
Rakel	Ósk	Dýrfjörð	Björnsdóttir
Rakel Dögg Sigurðardóttir
Rósa Einarsdóttir
Sigríður Rós Jónatansdóttir
Sigrún Antonsdóttir
Sigurrós Heiða Guðnadóttir
Snjólaug María Guðjónsdóttir
Sonja Gísladóttir
Sóley Ósk Geirsdóttir
Sólveig Aðalheiður G Hjarðar
Svanhildur	Ósk	Sigurfinnsdóttir
Una Sigríður Ásmundsdóttir

Una Kristín Stefánsdóttir
Þórunn Sigurbjörg Berg

Iðjuþjálfunarfræðideild 

Luku BS prófi í iðjuþjálfunarfræði 
Andri Vilbergsson
Arndís Jóna Guðmundsdóttir
Árný Berglind Hersteinsdóttir
Bjargey Halla Sigurðardóttir
Dagný Linda Kristjánsdóttir
Edda Rán Jónasdóttir
Elín Margrét Erlingsdóttir
Fanney Björk Tryggvadóttir
Guðbjörg Lára Guðjónsdóttir
Hulda Jónasdóttir
Ingibjörg Ósk Erlendsdóttir
Ingveldur Árnadóttir
Jónína Harpa Njálsdóttir
Lena Rut Olsen
Lilly Rebekka Steingrímsdóttir
Rannveig Reynisdóttir
Sigrún B Valdimarsdóttir
Steinunn Fjóla Birgisdóttir

Framhaldsdeild í heilbrigðisvísindum 

Luku diplómu í heilbrigðisvísindum 
Birna Gestsdóttir
Eygló Brynja Björnsdóttir
Hallveig Skúladóttir
Ingibjörg Jónsdóttir

Luku MS prófi í heilbrigðisvísindum 
Auður Einarsdóttir
Emilía J. Einarsdóttir

Hug- og félagsvísindasviÐ 

Félagsvísindadeild 

Luku BA prófi í fjölmiðlafræði
Anna Heba Hreiðarsdóttir 
Ásdís Gunnarsdóttir
Bjarni Pétur Jónsson
Elsa Ófeigsdóttir
Ester Ósk Gestsdóttir Waage
Jón Sindri Emilsson
Rögnvaldur Már Helgason
Þórný Barðadóttir

Luku BA prófi í nútímafræði 
Eeva Kilk
Hildur Friðriksdóttir
Karen Dúa Kristjánsdóttir

Luku BA prófi í samfélags- og 
hagþróunarfræði 
Jakob Regin Eðvarðsson
Sonja Gunnarsdóttir
Þórdís Ellen Rögnvaldsdóttir

Luku BA prófi í sálfræði 
Ásta Gísladóttir
Elfar Þór Bragason
Erla Hrönn Júlíusdóttir
Ester Ösp Sigurðardóttir
Eva Birgisdóttir
Guðrún María Jóhannsdóttir
Harpa Oddbjörnsdóttir
Ingvi Jón Ingvason
Jónína Þorkelsdóttir
Justyna Wróblewska
Linda Rún Traustadóttir
Margrét Lára Viðarsdóttir
María Guðnadóttir
Marta Kristín Jónsdóttir
Sigríður Jóna Sigurjónsdóttir
Sólveig Dröfn Jónsdóttir
Sólveig Eyfeld Unnardóttir

Luku BA prófi í þjóðfélagsfræði 
Elísabet Þórunn Jónsdóttir
Sunna Hrafnsdóttir

Kennaradeild 

Luku BEd prófi í kennarafræði
Alda Björg Lárusdóttir
Andrea Diljá Ólafsdóttir
Anita Lind Björnsdóttir
Anna Kristín Gunnarsdóttir
Auður Dögg Pálsdóttir
Áslaug Jónsdóttir
Benný Rós Björnsdóttir
Bjarnheiður Jónsdóttir
Dagbjört Erla Gunnarsdóttir
Edda Björk Magnúsdóttir
Elín Birna Vigfúsdóttir
Gísli Felix Bjarnason

Harpa Friðriksdóttir
Heike Viktoria Kristínardóttir
Herdís Gunnlaugsdóttir
Hólmar Hákon Óðinsson
Hólmfríður Helga S. Thoroddsen
Ingibjörg Björnsdóttir
Íris Berglind C. Jónasdóttir
Jóhannes Gunnar Bjarnason
Katla Valdís Ólafsdóttir
Kolbrún Hlín Stefánsdóttir
Kristín Margrét Gísladóttir
Kristín Sesselja Kristinsdóttir
Lára Huld Kristjánsdóttir
María Björg Benediktsdóttir
Rachel Wilkinson
Ragnheiður Guðný Magnúsdóttir
Ruth Margrét Friðriksdóttir
Sara Björk Sigurðardóttir
Sigrún Herdísardóttir
Sigurbjörg Viðarsdóttir
Stefán Smári Jónsson
Sveinbjörg Þóra Gunnarsdóttir
Unnur Ósk Unnsteinsdóttir
Vordís Guðmundsdóttir

Luku MEd prófi í kennara- og 
menntunarfræði
Berglind Rós Karlsdóttir
Eva Dröfn Möller
Margrét Hrönn Björnsdóttir

 Luku MEd prófi í kennarafræði
Björgvin Friðbjarnarson
Lilja Sverrisdóttir

Luku kennslufræði til kennsluréttinda 
á meistarastigi
Guðmundur Smári Gunnarsson
Gunnur Ósk Friðriksdóttir
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir

Luku Dipl Ed  gráðu í menntavísindum
Birgitta Birna Sigurðardóttir
Inga Arnhildur Ásgeirsdóttir
Rósfríður Fjóla Þorvaldsdóttir
Sigurbjörg Agnes Sævarsdóttir
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Luku Dipl Ed gráðu í menntunarfræði
Ágústína Gunnarsdóttir
Eyrún Gígja Káradóttir
Inga Dagný Eydal
Kristbjörg Auður Eiðsdóttir
Marta Emilía Valgeirsdóttir
Stefán Þór Pálsson

Luku MEd prófi í menntunarfræði
Agnes Bryndís Jóhannesdóttir
Alda Stefánsdóttir
Anna María Jónsdóttir
Ásta Björk Björnsdóttir
Berglind Bergvinsdóttir
Birgitta Birna Sigurðardóttir
Björg Þorvaldsdóttir
Guðmundur Ármann Sigurjónsson
Heiðrún Jóhannsdóttir
Hermann Jón Tómasson
Hólmfríður Árnadóttir
Jóna Björg Jónsdóttir
Júlíana	Tyrfingsdóttir
Kristín Ármannsdóttir
Polly Rósa Brynjólfsdóttir
Sigríður Ingvarsdóttir
Sigrún Finnsdóttir
Sunna Alexandersdóttir
Þorbjörg Vilhjálmsdóttir

Lagadeild 

Luku BA prófi í lögfræði 
Arnór Egill Hallsson
Auðun Daníelsson
Ásdís Auðunsdóttir
Berglind Harðardóttir
Bjarki Freyr Brynjólfsson
Eggert Ármann Ármannsson
Einar Björn Thorlacius
Elísabet Líf Magnúsdóttir
Fanný Heiða Hjartardóttir
Guðlaugur Hrafn Ólafsson
Harpa Þorvaldsdóttir
Heiðbrá Ólafsdóttir
Hjördís Olga Guðbrandsdóttir
Ólöf Heiða Óskarsdóttir
Sigrún Harpa Bjarnadóttir
Þuríður Pétursdóttir

Luku diplómu í heimskautarétti á 
meistarastigi 
Stefan Heinz Holitschke

Luku MA prófi í heimskautarétti
Federica Scarpa

Luku ML prófi í lögfræði
Aðalheiður Ámundadóttir
Anna Jenný Jóhannsdóttir
Bára Brynjólfsdóttir
Henný Lind Halldórsdóttir
Hilmar Einarsson
Karen Ármann Helgadóttir
Leena-Kaisa Viitanen
Lína Rut Olgeirsdóttir
Margrét Lilja Gunnarsdóttir
Snorri Freyr Ákason
Þór Hauksson Reykdal

viÐskipta- og raunvísindasviÐ 

Auðlindadeild 

Luku BS prófi í líftækni 
Anna María Guðmundsdóttir
Árný Ingveldur Brynjarsdóttir
Dana Rán Jónsdóttir
Guðlaug Rós Pálmadóttir
Heiða Björg Friðjónsdóttir
Jón Pétur Jóelsson
Margrét Eva Ásgeirsdóttir
Mæva Marlene Urbschat

Luku BS prófi í sjávarútvegsfræði 
Guðbjörg Lilja Jónsdóttir
Hafrún Dögg Hilmarsdóttir
Orri Gústafsson
Óli Viðar Andrésson
Reynir Friðriksson
Snorri Halldórsson
Thomas Helmig 

Luku BS prófi í umhverfis- og 
orkufræði 
Bolli Gunnarsson
Einar Óli Rúnarsson
Hilmir Þór Ásbjörnsson
Ívar	Karl	Hafliðason

Ketill Hallgrímsson
María Sigurðardóttir
Olivera Ilic
Rakel Dísella Magnúsdóttir
Sandra Dögg Arnardóttir

Luku MS prófi í auðlindafræði 
Jan Eric Jessen
Máney Sveinsdóttir

Luku MRM gráðu í haf- og 
strandsvæðastjórnun
Afra Skene
Andrew Wallace Osmond
Anna-Theresa Kienitz
Carrie Lynn Drake
Daniel Metzger
Graham Gaines
Hildur Sólveig Elvarsdóttir
Jennigje Clasina Jansen
Katherine Dolmage
Maik Brötzmann
Marla Joan Koberstein
Nora Jacobi
Rikab Rajudeen
Ryan O´Connell
Sarah Kennedy
Scott Harper
Tzvi Arieli
Þórir Örn Guðmundsson

Viðskiptadeild 

Luku BS prófi í viðskiptafræði 
Alma Guðmundsdóttir
Arna Grétarsdóttir
Ágústa Ásgeirsdóttir
Árni Arnórsson
Benedikt Eggert Pálsson
Birkir Örn Pétursson
Birna Guðrún Jónsdóttir
Bjarklind Sigurðardóttir
Brynja Vala Guðmundsdóttir
Davíð Örn Oddsson
Elín Sigríður Kristjánsdóttir
Engilbert Garðarsson
Erla Björg Garðarsdóttir
Guðmundur Karl Jónsson
Guðrún Hauksdóttir

Gunnar Sturla Gíslason
Hulda Margrét Óladóttir
Iðunn Pétursdóttir
Jenný Grettisdóttir
Jón Svavar Árnason
Júlíus Fossdal
Kristín Baldvinsdóttir
Linda Sigurgeirsdóttir
Lísbet Hannesdóttir
Magnús Sigurðsson
Margrét Guðmundsdóttir
Margrét Þórisdóttir
Ólafur Arnarsson
Pálmi Gunnarsson
Ragna Lóa Guðmundsdóttir
Salvar Rósantsson
Sigríður Elín Sveinsdóttir
Sigurður Sigurbjörnsson
Sigursteinn B. Leifsson
Sóley Ragna Ragnarsdóttir
Sólrún Helga Birgisdóttir
Stefanía Helga Stefánsdóttir
Steinar Örn Stefánsson
Sveinn Þorkelsson
Valdimar Þengilsson
Þórður Björnsson

Luku MS prófi í viðskiptafræði 
Andri Már Helgason
Rakel Friðriksdóttir
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LokavErkEfni
Hjúkrunarfræðideild

anna Björk ómarsdóttir, Heiða Björk 
jóhannsdóttir og Margrét lilja 
friðriksdóttir
Kvíði barnshafandi kvenna

atli Már Markússon, linda Björk 
magnúsdóttir og magndís blöndahl 
Halldórsdóttir
Rannsóknaráætlun: kulnun og fagleg 
vinnubrögð hjúkrunarfræðinga

ásrún þóra björnsdóttir og sólveig 
aðalheiður G. Hjarðar
Heimafæðingar: af hverju valdir þú að 
fæða heima og hver er upplifun þín af 
fæðingunni?

ásta andreassen, ingunn ása 
bjarnadóttir og jóhanna Garðarsdóttir
Innan fjögurra veggja: reynsla sjúklinga 
af einangrun á sjúkrahúsum

bryndís rut Logadóttir og brynja 
Gestsdóttir
Áhrif legslímuflakks á lífsgæði kvenna 
og möguleika þeirra til barneigna

brynja Helgadóttir og svanhildur ósk 
sigurfinnsdóttir
Meðferðarúrræði fyrir börn í ofþyngd og 
offitu: skiptir fjölskyldan máli?

Elsa ösp þorvaldsdóttir
Iktsýki: hjúkrunarfræðileg nálgun

elva Hrönn smáradóttir, Halla Berglind 
arnarsdóttir og rakel ósk dýrfjörð 
björnsdóttir   
Sí- og endurmenntun hjúkrunarfræðinga 
sem starfa á slysa- og bráðamóttöku

erla ösp Heiðarsdóttir, guðrún Hulda 
Gunnarsdóttir og matthildur birgisdóttir   
Áhrif ofþyngdar/offitu þungaðra kvenna: 
meðferðarúrræði og hindranir í starfi 
fagaðila á Akureyri

Eydís unnur tórshamar
Batalíkanið

Halla þorsteinsdóttir og kolbrún 
jóhannsdóttir
Sorg eftir skyndilegt andlát og hlutverk 
hjúkrunarfræðinga

aníta rut guðjónsdóttir, Heiða Berglind 
Magnúsdóttir, Heiður sif Heiðarsdóttir 
og sonja Gísladóttir
Viðhorf og þekking kvenna á 
barneignaraldri til offitu og hreyfingar á 
meðgöngu: rannsóknaráætlun

Helga ágústa eggertsdóttir, Hildur þóra 
stefánsdóttir, kristín sigurmundsdóttir 
og una kristín stefánsdóttir 
Gleym mér ei: rannsókn á reynslu 
aðstandenda af persónumiðaðri 

umönnun aldraðra ástvina á 
hjúkrunarheimilum

Helga garðarsdóttir, Hólmfríður 
guðmundsdóttir, rósa einarsdóttir 
og sóley ósk Geirsdóttir  
Rannsóknaráætlun: sálfélagslegar 
afleiðingar brjóstakrabbameins, líðan og 
bjargráð kvenna eftir brottnám brjósts

Margrét þ. jónsdóttir og rakel dögg 
sigurðardóttir
Viðbótarmeðferðir veikra nýbura og 
fyrirbura

Martha sandholt Haraldsdóttir, sigrún 
antonsdóttir og þórunn sigurbjörg berg  
Áhrif vanstarfsemi grindarbotns á eldri 
konur

sigríður rós jónatansdóttir og snjólaug 
maría Guðjónsdóttir
Fæðingarþunglyndi: ekki er alltaf allt 
sem sýnist

sigurrós Heiða Guðnadóttir
Verkjameðferð eftir skurðaðgerð hjá 
einstaklingum með fíkniefnavanda

una sigríður ásmundsdóttir
Batalíkanið

Iðjuþjálfunarfræðideild

andri vilbergsson
„Ég tárast alveg, þetta var svo mikið 
ofbeldi“: upplifun og reynsla einstaklinga 
af einelti í æsku

arndís jóna guðmundsdóttir, jónína 
Harpa njálsdóttir og Lilly rebekka 
steingrímsdóttir
Blómleg búseta og þróun þjónustu: 
viðhorf, óskir og þarfir aldraðra í 
Eyjafjarðarsveit fyrir þjónustu og 
búsetuúrræði í sveitarfélögum

árný Berglind Hersteinsdóttir, Hulda 
jónasdóttir og Lena rut olsen
Lögreglumenn og starfsumhverfi þeirra: 
upplifun, ánægja og vellíðan

Bjargey Halla sigurðardóttir, fanney 
björk tryggvadóttir og rannveig 
reynisdóttir
Öryggi og samskipti í stóriðju: viðhorf 
starfsmanna

dagný Linda kristjánsdóttir og 
steinunn fjóla birgisdóttir
„Þau taka alltaf á móti mér, já eins og 
manneskju ekki eins og geðsjúklingi”: 
upplifun skjólstæðinga af þjónustu 
geðdeildar FSA

edda rán jónasdóttir, elín Margrét 
Erlingsdóttir og ingveldur árnadóttir
Líf og líðan aðstandenda fólks með 
geðræn veikindi

guðbjörg lára guðjónsdóttir, ingibjörg 
ósk Erlendsdóttir og sigrún b. 
valdimarsdóttir    
Iðjuþjálfun barna og unglinga 
á Æfingastöðinni og Barna- og 
unglingageðdeild Landspítalans

Framhaldsdeild í heilbrigðisvísindum

auður Einarsdóttir
Að kveðja heima: ánægja aðstandenda 
með líknar- og lífslokameðferð. 
Forprófun á FATE spurningalistanum

Emilía j. Einarsdóttir
Áhrif efnahagshrunsins á starfshvata 
og þekkingarmiðlun hjúkrunarfræðinga 
í heilsugæslu

Félagsvísindadeild

anna Heba Hreiðarsdóttir
Birtingarmynd kvenna í auglýsingum í 
tímaritinu Vikunni 1973-2012

ásdís Gunnarsdóttir
Könnun meðal útskriftarnema í FNV: 
hvað ætla þeir að gera að lokinni 
útskrift?

ásta Gísladóttir og Linda rún 
traustadóttir
Viðhorf skjólstæðinga 
Fjölskylduráðgjafar Heilsugæslunnar 
á Akureyri til þjónustunnar sem þar 
er í boði

Bjarni pétur jónsson
Forseti Íslands – Sameiningartákn eða 
stofustáss: hvernig skilgreindi Forseti 
Íslands hlutverk sitt í Icesave deilunni og 
hvað má ráða af því um hlutverk forseta 
í deilumálum framtíðarinnar ?

Eeva kilk
A River of Thoughts: the Use of Stream 
of Consciousness in Two Essential 
Modernist Novels

Elfar þór bragason
Lífsorkumeðferð: bioenergetic therapy

Elísabet þórunn jónsdóttir
Reynsla og bjargráð brotaþola 
nauðgunar og gildi og ábyrgð 
samfélagsins

Elsa ófeigsdóttir
Kosningaumfjöllun prentmiðla: að 
hve miklu leyti endurspeglar umfjöllun 
prentmiðla fyrir alþingiskosningarnar 
1995 niðurstöður kosninganna?

Erla Hrönn júlíusdóttir
Hvernig er frumkvæði aukið hjá börnum 
með einhverfu?

Ester ösp sigurðardóttir
Samskipti barna við foreldra og vini: 
tungumálið á heimilinu

Ester ósk Gestsdóttir Waage
Hvort er algengara að karl- eða 
kvenfréttamenn flytji fyrstu 
fréttina?: rannsókn á fyrstu frétt í 
sjónvarpsfréttum og stöðu kvenna inni 
á fjölmiðlum

Eva birgisdóttir og sólveig Eyfeld 
unnardóttir
Undirbúningur og væntingar til starfsloka

Guðrún maría jóhannsdóttir
Áhrif angíótensín II á samdrátt 
smáæðlinga í sjónhimnu nautgripa

Harpa oddbjörnsdóttir
Lífsánægja of feitra unglinga

Hildur friðriksdóttir
„Og svo einhvern veginn bara breyttist 
bikiníröndin, hún þrengdist alltaf og 
þrengdist...“: rannsókn á kynfærarakstri 
kvenna

ingvi jón ingvason
Hugurinn skiptir mestu máli: 
fyrirbærafræðileg rannsókn á mikilvægi 
hugrænna þátta í íþróttum

jakob regin Eðvarðsson
Global Citizenship

jón sindri Emilsson
Staðbundnir fjölmiðlar: hvaða hlutverki 
gegna staðbundnir fjölmiðlar?

jónína þorkelsdóttir og sigríður jóna 
sigurjónsdóttir
Skimun á þunglyndi, kvíða og streitu 
hjá einstaklingum á norðanverðum 
Vestfjörðum: er þörf fyrir staðbundna 
geðheilbrigðisþjónustu?

justyna Wróblewska og sólveig dröfn 
jónsdóttir
Árangursmat hugrænnar 
atferlismeðferðar í hópi við félagsfælni 
og lágu sjálfsmati

karen dúa kristjánsdóttir
The Artist´s Freedom: about censorship 
in Iceland

Margrét lára viðarsdóttir
Viðhorf knattspyrnufólks á Íslandi til 
samkynhneigðar innan knattspyrnunnar

maría Guðnadóttir
Líkamsþyngd íslenskra unglinga eftir 
búsetu: tengsl hreyfingar og mataræðis 
við líkamsþyngd

marta kristín jónsdóttir
Áhrif rafræns eineltis á andlega heilsu 
unglinga sem eru þolendur: yfirlit 
rannsókna
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rögnvaldur már Helgason
„Það hlýtur að vera hægt að fá app í 
það“: leysir rafræn útgáfa prentmiðla 
af hólmi?

sonja Gunnarsdóttir
Konur í sjávarbyggðum Íslands: 
sjónarhorn grímseyskra kvenna

sunna Hrafnsdóttir
Búsetuaðstæður, félagsleg tengsl og 
viðhorf aldraðra á dvalarheimili

þórdís Ellen rögnvaldsdóttir
Maður hefur lært helling í rauninni 
á því að vera í fangelsi: rannsókn 
á reynslu fanga um fangelsisdvöl í 
fangelsinu á Akureyri og fangelsinu við 
Kópavogsbraut

þórný barðadóttir
...ekki nóg að veiða bara og veiða...: um 
tilurð byggðar á Raufarhöfn og greining 
á umfjöllun fréttaskýringaþáttarins 
Kastljóss um þorpið, haustið 2012

Kennaradeild

agnes bryndís jóhannesdóttir
Stjórnunarhættir í leikskóla: reynsla 
deildarstjóra af hlutverki sínu og annarra 
í stjórnendateyminu

alda björg Lárusdóttir
Bráðgerir nemendur:  hvaða leiðir henta 
vel í kennslu?

alda stefánsdóttir
„Við reynum að stilla þessu þannig upp 
að þetta sé ekki vandamál... heldur 
verkefni“: reynsla foreldra af heimanámi 
barna með leshömlun 

andrea diljá ólafsdóttir
Börn með ADHD:  – skóli, heimili og 
foreldrar – 

anita Lind björnsdóttir
Að sjá og finna: samþætting 
náttúrufræði og myndmenntar

anna kristín Gunnarsdóttir og katla 
valdís ólafsdóttir
Með góðum vilja hafið sjálft má brúa: að 
brúa bilið milli leik- og grunnskóla

anna maría jónsdóttir
Flytur trúin fjöll?: reynsla fimm 
nemenda af skólagöngu á unglingastigi 
grunnskóla og í framhaldsskóla

auður dögg Pálsdóttir
Hvernig skal koma til móts við þarfir 
nemenda með ADHD: hlutverk skólans 
og þekking kennara

áslaug jónsdóttir
Áhugi nemenda á textílmennt: ,,af því að 
ég ætla ekki að vera prjónakarl“

ásta björk björnsdóttir
„Má teikna svona kassa?“: 
starfendarannsókn á ritunarkennslu í 2. 
og 3. bekk grunnskóla

benný rós björnsdóttir
Sorg og sorgarúrvinnsla barna: hvernig er 
hægt að koma til aðstoðar?

berglind bergvinsdóttir
„Maður er alltaf svo upptekinn af sínu 
barni og það er það sem brennur á 
manni alla daga“: upplýsingaflæði milli 
leikskóla og foreldra – áherslur foreldra

berglind rós karlsdóttir
„Það var auðveldara að hætta bara 
öllu“: ástæður brotthvarfs nemenda af 
erlendum uppruna úr framhaldsskóla 
á Íslandi

birgitta birna sigurðardóttir
„Það væri gott ef kennarinn vissi 
meira...“: samskipti foreldra af erlendum 
uppruna við skóla barna sinna

bjarnheiður jónsdóttir og Elín birna 
vigfúsdóttir  
Einelti og samskipti kennara við foreldra 
gerenda eineltis

björg þorvaldsdóttir
Lesbjörg: er hægt að þjálfa 
ritháttarfærni, lestrarnákvæmni og 
lestraröryggi svo og leshraða hjá 
nemendum með slakan nefnuhraða?

björgvin friðbjarnarson
Umhverfismennt í grunnskóla: hvers 
vegna er hún mikilvæg?

dagbjört Erla Gunnarsdóttir
Heimanám

Edda björk magnúsdóttir og Lára Huld 
kristjánsdóttir
Leikur sá er mér kær: kennsluleikir á 
yngsta stigi grunnskóla

Eva dröfn möller
Þekkingarstig eineltis í framhaldsskólum: 
endurskoðun á forvörnum og 
eineltisstefnum í framhaldsskóla

Gísli felix bjarnason
Námshvati: tengsl viðhorfa nemenda og 
trúar þeirra á eigin færni

Guðmundur ármann sigurjónsson
Myndlistamenntun og sjónmenning í 
framhaldsskólum: sýn nemandans

Harpa friðriksdóttir
„Eniga meninga, allir rövla um peninga“: 
staða fjármálalæsis á Íslandi – á að 
kenna fjármálalæsi í grunnskólum?

Heiðrún jóhannsdóttir
Hvað er átt við með þátttöku foreldra í 
leikskólastarfi?: sýn stjórnenda, kennara 
og foreldra

Heike viktoria kristínardóttir og íris 
berglind C. jónasdóttir
Viðhorf kennaranema til aukinnar 
notkunar á gagnvirkum vefmiðlum í 
skólastarfi

Herdís Gunnlaugsdóttir
Umhyggja: birtingarform umhyggju í 
leikskóla

Hermann jón tómasson
Mat á fjarkennslu Verkmenntaskólans 
á Akureyri

Hólmar Hákon óðinsson
Að sníða sér stakk eftir vexti: 
einstaklingsmiðað nám í vinnu með 
ADHD nemendum

Hólmfríður árnadóttir
Umfram allt börn: um bráðgervi barna 
og kynjaða orðræðu

ingibjörg björnsdóttir og sara björk 
sigurðardóttir
Skólauppeldi: hvar finnum við uppeldið 
innan veggja skólanna?

jóhannes Gunnar bjarnason
Grunnskólar Akureyrar: aðstaða til 
íþróttakennslu

jóna björg jónsdóttir
Stjórnunarhlutverk deildarstjóra í 
leikskólum

júlíana tyrfingsdóttir
Nýliðinn í leikskólanum: „... það er svo 
ofboðslega margt sem ég veit ekki og á 
eftir að komast að“

kolbrún Hlín stefánsdóttir
Listin að lesa: hver eru viðhorf til læsis 
og læsisvenjur nokkurra stráka og 
stelpna í 4. bekk?

kristín ármannsdóttir
„Ég vildi lesa þykka bók því ég hef bara 
lesið eitthvað svona mjóa“: viðhorf 
nemenda, sem læra undir merkjum 
Byrjendalæsis, til lesturs og ritunar

kristín Margrét gísladóttir og unnur 
ósk unnsteinsdóttir
„Þetta er alltaf ávinningur“: reynsla 
grunnskólakennara af bekkjarfundum

kristín sesselja kristinsdóttir
Allir hafa hæfileika til að skapa: sköpun í 
námi grunnskólabarna

Lilja sverrisdóttir
„Við erum bara að gera okkar besta“: 
bekkjarstjórnun kennara og hugmyndir 
um námsaðlögun

Margrét Hrönn Björnsdóttir
„Segðu frá eineltinu“: reynsla og upplifun 
þolenda af einelti í framhaldsskólum

maría björg benediktsdóttir
Leikur og samskipti yngstu barnanna 
í leikskóla

Polly rósa brynjólfsdóttir
Reynsla Brekkuskóla af 
Uppbyggingarstefnunni

rachel Wilkinson
Outdoor learning in the early years: the 
benefits of outdoor learning in a natural 
environment

ragnheiður Guðný magnúsdóttir
Lestraránægja: áhrifaþættir 
ánægjulegrar upplifunar af lestri

ruth Margrét friðriksdóttir
Grenndaraðferð og grenndarkennsla: 
hugmyndir íslenskra skólamanna 1880 
- 1936

sigríður ingvarsdóttir
Hvernig vegnar ættleiddum börnum af 
erlendum uppruna á mið- og efsta stigi í 
grunnskóla?: „lengi býr að fyrstu gerð“

sigrún finnsdóttir
„Það þarf að hugsa um hver er hagur 
barnsins“: viðtalsrannsókn við sex 
leikskólastjóra um reynslu þeirra af 
tilkynningum til barnaverndar

sigrún Herdísardóttir
Hönnun útináms fyrir leikskólann Yl með 
áherslu á auðlindir Mývatnssveitar

sigurbjörg viðarsdóttir
Leikur og einhverfa: stuðningur og 
aðferðir

stefán smári jónsson og vordís 
Guðmundsdóttir
Tvítyngi: máltaka tvítyngdra og tvítyngd 
börn í skólastarfi

sunna alexandersdóttir
Sýn skólastjórnenda á nýliða í starfi: „þú 
þarft að geta flogið“

sveinbjörg þóra Gunnarsdóttir
Útikennsla við Gefnarborg í Garði

þorbjörg vilhjálmsdóttir
„Þá breyttist soldið mikið, ég fékk vini“: 
félagsleg samskipti ungs fólks með 
þroskahömlun við jafnaldra sína og áhrif 
þeirrar reynslu á líðan þess

Lagadeild

aðalheiður ámundadóttir
Um rétt til aðgangs að dómstólum og 
frávísanir í viðurkenningarmálum

anna jenný jóhannsdóttir
Stjórnskipuleg eignarréttarvernd 
aflaheimilda
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LokavErkEfni
arnór Egill Hallsson
Stjórnsýsluréttur: um yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimildir ráðherra

auðun daníelsson
Réttindi fanga og þau skilyrði sem þeim 
fylgja samkvæmt lögum um fullnustu 
refsinga nr. 49/2005

ásdís auðunsdóttir
Um réttarríkið og dómsvaldið: er meint 
framlag dómstóla til löggjafarinnar 
andstætt grunngildum réttarríkisins?

bára brynjólfsdóttir
Meðferð mála er varða kynferðisbrot 
gegn börnum á aldrinum 15 –  18 ára í 
barnaverndar- og réttarvörslukerfinu

berglind Harðardóttir
Er ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 
í raun bindandi?: samanburður á 
forúrskurði ESB-dómstólsins og 
ráðgefandi áliti hjá EFTA-dómstólnum

bjarki freyr brynjólfsson
Lausn úr öryggisgæslu: yfirlit yfir helstu 
skilyrði sem þarf að uppfylla og almennt 
um undirbúning og framkvæmd lausnar

Eggert ármann ármannsson
Þýðing lýðræðishefða við túlkun 73. gr. 
Stjórnarskrárinnar

Einar björn thorlacius
Makríldeilan

Elísabet Líf magnúsdóttir
Niðurskurður í heilbrigðisþjónustu: réttur 
til heilsu í ljósi alþjóðaskuldbindinga 
landsins og möguleg brot

fanný Heiða Hjartardóttir
Inheritance in Roman law and the 
reputed “horror of intestacy” of the 
Romans

federica scarpa
The EU, the Arctic and Arctic Indigenous 
Peoples: a proposal

Guðlaugur Hrafn ólafsson
Whaling and international law

Harpa þorvaldsdóttir
Ólögmætt brottnám barna

Heiðbrá ólafsdóttir
Data and Privacy Protection: online 
privacy in the light of behavioural 
targeting

Henný Lind Halldórsdóttir
Er íslenska réttarkerfið skilvirkt í að taka 
á kynferðisbrotamálum?

Hilmar Einarsson

Corporate raiding: hvaða áhrif hefur 
það haft í íslenskum hlutafélögum og á 
stöðu haghafa?

Hjördís olga Guðbrandsdóttir
Réttur- eða réttleysi afreksíþróttamanna: 
er varðar sekt þeirra í 
lyfjamisnotkunarmálum

karen ármann Helgadóttir
Brottvísun úr grunnskóla

Leena-kaisa viitanen
International Law on Arctic Search and 
Rescue: and the impact of the Arctic SAR 
Agreement on Icelandic SAR obligations 
under international law

Lína rut olgeirsdóttir
En hún bað um það!: áhrif hegðunar 
brotaþola á niðurstöður dóma í 
málum er varða 194. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940

Margrét lilja gunnarsdóttir
Félagslegt öryggi námsmanna

ólöf Heiða óskarsdóttir
Gjaldþrot einstaklinga og réttaráhrif 
þess: breyttur fyrningarfrestur krafna við 
gjaldþrotaskipti, sbr. lög nr. 142/2010

sigrún Harpa bjarnadóttir
Sameign þjóðar: lagaleg markmið og 
samfélagslegur veruleiki

snorri freyr ákason
Takmarkanir á tjáningarfrelsi: með 
sérstakri hliðsjón af máli Snorra 
Óskarssonar

þór Hauksson reykdal
Lífið í einkaeign: dómur Hæstaréttar 
Bandaríkjanna, Daimond v. Chakrabarty, 
og áhrif hans á þróun líftækniiðnaðar og 
löggjöf um einkaleyfi á lifandi verum í 
Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kanada 
og á Íslandi

þuríður pétursdóttir
Hæfisreglur sveitarstjórnarlaga: 
samanburður á hæfisreglum 
sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, nr. 
45/1998 og nr. 138/2011

Auðlindadeild

afra skene
The impact of visitor disturbance on 
breeding Eider (Somateria mollissima) 
populations at Dyrhólaey Nature 
Reserve: Implications for management

andrew Wallace osmond
Seals and Aquaculture in Iceland: 
Potential for Conflict and Practical 
Mitigation Measures

anna maría Guðmundsdóttir
Örverustofnar í Surtsey: örverusamfélag 
í ósnertu landsvæði

anna-theresa kienitz
Marine Debris in the Coastal 
Environment of Iceland´s Nature 
Reserve, Hornstrandir: Sources, 
Consequences and Prevention Measures

árný ingveldur brynjarsdóttir
Söfnun, einangrun og tegundagreining 
bakteríustofna úr íslenskum 
jarðvegsgerðum

bolli Gunnarsson
Staða sjókvíaeldis í landsskipulagi á 
Íslandi 2013

Carrie Lynn drake
Understanding Socioeconomic Issues 
and Opportunities of an Emerging Tidal 
Energy Industry in Nova Scotia

dana rán jónsdóttir
Nýsköpun með framleiðslu lífvirkra efna 
úr hliðarafurðum kjötvinnslu

daniel metzger
Iceland’s Energy Future: Identifying and 
Analyzing the Risks and Opportunities 
Presented by the Dreki Area

Einar óli rúnarsson
Metanframleiðsla á Austurlandi

Graham Gaines
Cod Ranching in the Westfjords: A 
Political, Social, and Spatial Analysis

Guðbjörg Lilja jónsdóttir
Hrygning Atlantshafsmakríls innan 
íslenskrar lögsögu

Guðlaug rós Pálmadóttir
Tjáning ónæmisgena í þorsklirfum mæld 
með RT-qPCR

Hafrún dögg Hilmarsdóttir

Gæðakerfi fyrir flutning og meðhöndlun 
á ferskum fiski hjá Eimskip flytjanda

Heiða björg friðjónsdóttir
Örveruflóra Jökulsár á Fjöllum

Hildur sólveig Elvarsdóttir
An Approach Towards Sustainable 
Coastal Tourism Management: Nature-
based Tourism in Nuuk Fjord, Greenland

Hilmir þór ásbjörnsson
Virkni þurrhreinsistöðva álvers Fjarðaáls 
í Reyðarfirði

ívar karl Hafliðason

Gas- og jarðgerðarstöð: sjálfbær 
úrgangsstjórnun á Héraði

Guðbjörg Lilja jónsdóttir
Hrygning Atlantshafsmakríls innan 
íslenskrar lögsögu

ívar karl Hafliðason
Tjáning ónæmisgena í þorsklirfum 
mæld með RT-qPCR

jan Eric jessen
Biofuel Production from Lignocellulosic 
Biomass by Thermophilic Bacteria

jennigje Clasina jansen
Local knowledge and perceptions 
of change in spatial and abundance 
trends of fish species in the 
Westfjords of Iceland between 1992 
and 2012

jón pétur jóelsson
Rannsóknir á lakkasagenum

katherine dolmage
The Market for Sustainable Seafood 
in Vancouver: An Ocean Wise 
Assessment

ketill Hallgrímsson
Eru líkur á að losunarmörk verði sett 
vegna olíu í útblæstri iðnfyrirtækja?

maik brötzmann
Arctic and Subarctic Gateways for 
Private Nautical Tourism: A Feasibility 
Study for a Marina Development in 
Ísafjörður, Iceland

Margrét eva ásgeirsdóttir
Kennigreining samlífisbaktería 
Peltigera membranacea fléttna

maría sigurðardóttir
Flúormengun í gróðursýnum frá 
álverinu í Straumsvíkt

marla joan koberstein
Expansion of the brown shrimp 
Crangon crangon L. onto juvenile 
plaice Pleuronectes platessa L. nursery 
habitat in the Westfjords of Iceland

máney sveinsdóttir
Ethanol and Hydrogen Production 
from Lignocellulosic Biomass with 
Thermophilic Bacteria

mæva marlene urbschat
Bioindicators to detect pollution 
from dumping sites and landfills; 
bioaccumulation in Mytilus edulis and 
Nucella lapillus in Iceland
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nora jacobi
Examining the Potential of Fish Farming 
to improve the Livelihoods of Farmers in 
the Surroundings of Lake Victoria, Kenya: 
Assessing Impacts of Governmental 
Support

olivera ilic
Olíunotkun á Íslandi; iðnaður, orkuvinnsla 
og upphitun

orri Gústafsson
Markaðir makrílafurða; samkeppnisstaða 
og tækifæri Íslands

óli viðar andrésson
Tækifæri fyrir FISK Seafood á 
innanlandsmarkaði; hver eru tækifæri 
sjávarútvegsfyrirtækis til sóknar á 
innanlandsmarkaði með fiskafurðir?, 
tilviksrannsókn fyrir fiskbúð á 
Sauðárkróki

rakel dísella magnúsdóttir
Skilvirkni og framkvæmd mats á 
umhverfisáætlun

sarah kennedy
The effect of water temperature on 
the feeding behaviour of Arctic char 
(Salvelinus alpinus) in a natural stream: 
Potential effects of climate change

scott Harper

In situ optical monitoring of Pyrodinium 
bahamense in Palawan, Philippines

snorri Halldórsson
Söfnun lifrar á frystitogurum og vinnsla 
á lifur

thomas Helmig
Optimum growth in turbot farming: 
protein substitution in feed for           < 
500g turbot

tzvi arieli
Modern maritime piracy after the end of 
the cold war: A challenge for the marine 
and coastal management

þórir örn Guðmundsson
Föðurland vort hálft er hafið

Viðskiptadeild

alma Guðmundsdóttir
Súlur: virkni skipulags

andri már Helgason
Íslenskir stjórnendur í heimi 
samfélagsmiðla

arna grétarsdóttir
Heimagreiðslur til foreldra ungra 
barna: eru þær álitlegur kostur fyrir 
sveitarfélög og íbúa þess?

ágústa ásgeirsdóttir
Viðhorf til viðbótarlífeyrissparnaðar

árni arnórsson
Vörumerkjastjórnun - Sælkerafiskur

benedikt Eggert Pálsson
BIM (Building Information Modeling) á 
Íslandi: hver er ávinningur af notkun 
aðferðafræðinnar í komandi framtíð?

Birkir örn pétursson
Fjármálalæsi: staða 
framhaldsskólanema á Akureyri

birna Guðrún jónsdóttir
Tækifæri í prentun stafrænna 
ljósmynda á Íslandi: markaðsrannsókn

bjarklind sigurðardóttir
Hver er upplifun viðskiptavina á 
þjónustugæðum?

brynja vala Guðmundsdóttir
Áhrif fyrirkomulags gengismála á 
ferðaþjónustu á Íslandi

davíð örn oddsson
Kjarnafæði: innleiðing ISO 9001 
staðalsinsHólmfríður Katla Ketilsdóttir

Elín sigríður kristjánsdóttir
Markaðssetning tónlistar- og 
ráðstefnuhúsa

Engilbert Garðarsson
Sameldið ehf: felast tækifæri í 
sameldisræktun

Erla björg Garðarsdóttir
Rýrnun grænmetis í smásöluverslun

Guðmundur karl jónsson
„Hliðar saman hliðar“: hagnýt viðmið 
skíðasvæða

Guðrún Hauksdóttir
Jafnrétti og mannauður: drög að 
jafnréttisáætlun fyrir Samskip

Gunnar sturla Gíslason
Markaðssetning metans á Akureyri

Hulda Margrét óladóttir
Sparnaðar-og neysluhegðun 
íslendinga fyrir og eftir 
efnahagshrunið 2008

iðunn pétursdóttir
Áhrifarík upplýsingamiðlun

jenný Grettisdóttir
Icelandairhotels: móttaka nýliða hjá 
Icelandair Hótel Akureyri

jón svavar árnason
Grundvöllur húsnæðiskaupa til 
leigustarfsemi

júlíus fossdal
Millilandaflug til Akureyrar og áhrif á 
rekstur hótela og gistiheimila

kristín baldvinsdóttir
Háskólinn á Akureyri og Hólaskóli 
–  Háskólinn á Hólum: sviðsmyndir um 
samstarfsmöguleika

Linda sigurgeirsdóttir
Samfélagsleg ábyrgð 
nýsköpunarfyrirtækja

Lísbet Hannesdóttir
Rannsókn á vali framhaldsskólanema 
á Akureyri á háskólum

magnús sigurðsson
Fjárfestingar heimila á innlendum 
skulda- og hlutabréfamarkaði

Margrét guðmundsdóttir
Hvernig er félagasamtökum stjórnað?

Margrét þórisdóttir
Háskólamenntun og stéttarfélög

ólafur arnarsson
Saltfiskverkun sem eingöngu kaupir 
fisk á fiskmarkaði

Pálmi Gunnarsson
Arðsemismat á sauðfjárbúi: raundæmi

ragna Lóa Guðmundsdóttir
Viðbótarlífeyrissparnaður: hversu 
meðvitað er fólk um sparnað sinn?

rakel friðriksdóttir
Stjórnunarstílar: Höldur ehf.

salvar rósantsson
Miðjanes ehf: arðsemismat

sigríður Elín sveinsdóttir
Jafnréttisstarf og innleiðing 
jafnlaunastaðals í skipulagsheildum 
sem hluti mannauðs- og 
breytingastjórnunar

sigurður sigurbjörnsson
Arðsemismat á nýju hóteli í Keflavík

sigursteinn b. Leifsson
Samfélagsleg áhrif af Landeyjahöfn: 
áætlanir og raunveruleiki

sóley ragna ragnarsdóttir
Áhrif fyrirtækjamenningar á viðhorf 
starfsfólks til breytinga

sólrún Helga birgisdóttir
Hversu auðvelt er fyrir nýtt 
ferðaþjónustufyrirtæki að 
hasla sér völl og ná árangri á 
ferðaþjónustumarkaðnum á 
Norðurlandi eystra?

stefanía Helga stefánsdóttir
Týndu bækurnar: markaðssetning á 
ungmennabókum

steinar örn stefánsson
Húsnæðismarkaðurinn í 
Reykjavík: útleiga fasteigna sem 
fjárfestingarkostur

sveinn þorkelsson
Skuldsetning í sjávarútvegi: áhrif 
veiðigjalds á skuldsetningu

valdimar þengilsson
Viðskiptaáætlun Elamy Spa

þórður björnsson
Áfallastjórnun íslenskra flugfélaga






