Fundargerð háskólaráðs
395. fundur fimmtudaginn 21.06.2018 kl. 14
Borgir, R262

Rektor Eyjólfur Guðmundsson setti fund kl. 14:00.
Mættir voru auk hans:
Björn Ingimarsson fulltrúi menntamálaráðuneytis
Brynhildur Pétursdóttir fulltrúi háskólaráðs
Hermína Gunnþórsdóttir fulltrúi háskólasamfélagsins
Lísa Margrét Rúnarsdóttir varafulltrúi nemenda
Sigfríður Inga Karlsdóttir fulltrúi háskólasamfélagsins
Forföll boðuðu:
Finnbogi Jónsson fulltrúi háskólaráðs
Erla Björg Guðmundsdóttir varafulltrúi háskólaráðs
Sólveig María Árnadóttir fulltrúi nemenda
Aðrir mættir:
Martha Lilja Olsen starfsmaður og ritari háskólaráðs
Gestir:
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu
Anna Ólafsdóttir formaður kennaradeildar
Vaka Óttarsdóttir
Þóranna Jónsdóttir (í fjarfundi)

Rektor kynnti dagskrá.
1.

Samþykkt fundargerðar 394. fundar
1805070
Fundargerðin borin upp og samþykkt.

2.

Fjármál og rekstur

Harpa Halldórsdóttir og Hólmar Svansson komu inn á fundinn undir
þessum lið.

Harpa kynnti rekstraryfirlit fyrstu fimm mánuði ársins. Heildarrekstur
háskólans er innan áætlunar.
Harpa kynnti einnig ársreikning 2017, sem nú er lagður fram á nýju formi í
samræmi við ný lög um opinber fjármál. Rekstrarniðurstaða ársins er jákvæð
upp á rúmlega 23 milljónir. Ársreikningur samþykktur af háskólaráði án
athugasemda.
Harpa kynnti breytingar á reglum um starfsskyldur kennara við HA, sem búið
er að samþykkja í samstarfsnefnd. Um er að ræða lítilsháttar breytingar en
helsta breytingin felst í d- og e-lið í kafla 3.1 að því er varðar starfsskyldur
aðjúnkta. Lagt er til að starfsskyldur aðjúnkta í hálfu starfi eða meira séu
65% kennsla, 31% rannsóknir og 4% stjórnun og að starfsskyldur aðjúnkta í
minna en hálfu starfi sé allt að 90% kennsla og prófavinna. Háskólaráð
bendir á að það þurfi að skilgreina þau 10% (rannsóknir, stjórnun, annað?)
sem eftir standa af starfsskyldum aðjúnkta sem eru í minna en hálfu starfi og
óskar eftir að samstarfsnefnd geri það. Reglur um starfsskyldur kennara eru
samþykktar með þessum fyrirvara.
Harpa kynnti einnig tillögu að breytingum á stofnanasamningi FHA sem
samstarfsnefnd leggur til, en breytingarnar felast í uppfærslu, m.a.
samræmingu og sameiningu á nokkrum skjölum og í samræmi við
ofangreindar tillögur að breytingu á starfsskyldum. Jafnframt er bætt við
skilgreiningu og launaröðun á nýdoktorum í stofnanasamningi. Háskólaráð
samþykkir stofnanasamning með sama fyrirvara og um aðjúnkta hér að
framan.
Harpa yfirgaf fundinn.
Rektor kynnti breytingu á dagskrá og óskaði eftir að liður 7, umsóknir fyrir
næsta skólaár, yrði tekinn fyrir næst, þar sem hann óskaði eftir að Hólmar
sæti einnig þann lið fundarins.
3.

Umsóknir fyrir næsta skólaár – Fjármögnun og aðrar aðgerðir

Rektor fór yfir stöðu í innritun og umsóknum fyrir næsta skólaár. Ekki liggur
enn fyrir formleg staðfesting frá stjórnvöldum um hugsanlegt aukið
fjárframlag vegna fjölda umsókna. Fyrir liggur að enn hafa mjög margir (um
20%) umsækjendur ekki skilað gögnum með umsóknum.
Samþykkt að svið og deildir afgreiði umsóknir um framhaldsnám í samræmi
við hefðbundnar reglur. Varðandi inntöku nemenda í grunnnám verður fylgt
eftir þeim viðmiðum sem lagt var upp með upphaflega, þ.e. að reglum
skólans um aðgangsviðmið og –skilyrði verði fylgt til hins ýtrasta, með þeim
fyrirvara að skoða hugsanlega eftir viku hvort hægt sé að greina ástæður
þess að svo mikill fjöldi umsækjenda hefur enn ekki skilað fullnægjandi
gögnum með umsóknum.
Hólmar yfirgaf fundinn.

Rektor gerði aðra breytingu á dagskrá og óskar eftir að taka lið 10, um
málefni hug- og félagsvísindasviðs fram fyrir á fundardagskrá.
4.

Málefni hug- og félagsvísindasviðs
1806051

Anna Ólafsdóttir og Vaka Óttarsdóttir komu inn á fundinn undir þessum lið og
Þóranna Jónsdóttir kom inn á fundinn í fjarfundi.
Rektor kynnti tillögu sína að lausn málsins til næstu 12 mánaða. Tillagan felst
í því að setja saman breytingarteymi innan sviðsins: Vaka Óttarsdóttir verði
ráðin inn á sviðið, tímabundið til eins árs, sem forstöðumaður breytinga og
umbóta og tengiliður við háskólaráð, en hún starfi við hlið Önnu Ólafsdóttur,
sem verður starfandi sviðsforseti (hún er nú staðgengill sviðsforseta), sem
ber ábyrgð á almennri og daglegri starfsemi sviðsins. Að auki er lagt til að
Þóranna Jónsdóttir komi að verkefninu sem ytri ráðgjafi til stuðnings og
ráðgjafar. Hún tekur einnig að sér stýringu og úrvinnslu vinnustofa tengda
stefnumótun, þróun stjórnskipulags og fleiri þætta tengda breytingarferlinu.
Breytingarteymið mun vinna að breytingum og umbótum í samræmi við
tillögur sem komu úr greiningu Strategíu, en einnig verði skoðað skipulag og
stjórnsýsla sviðsins ásamt upplýsingastýringu og hlutverk stoðþjónustu og
sviðsskrifstofu. Tillögur breytingateymisins verði lagðar fyrir háskólaráð, sem
tekur lokaákvörðun í málinu.
Anna, Vaka og Þórunn kynntu sig og hugmyndir sínar og nálgun að
verkefninu og yfirgáfu svo fundinn.
Rektor kynnti erindisbréf teymisins sem og kostnaðaráætlun fyrir verkefnið.
Háskólaráð er einhuga um verkefnið og samþykkir framlagðar tillögur rektors
og felur rektor að halda áfram með verkefnið.
5.

Ársfundur HA 21. júní 2018
1705013

Rektor fór stuttlega yfir ársfund HA, sem haldinn var fyrr um daginn.
Ársskýrsla 2017 er aðgengileg á heimasíðu skólans.
Hermína vakti athygli á því að ekki var fjallað um rannsóknir á ársfundi og
fannst mikilvægt að þessi þáttur í starfsemi skólans sé mjög sýnilegur á
ársfundi.
6.

Reglur um samkeppnispróf í lögreglu- og löggæslufræði (BA)
1806029

Lagðar fram til samþykktar reglur um samkeppnispróf í lögreglu- og
löggæslufræði (BA), en háskólaráð samþykkti þann 22. mars s.l. tillögu
félagsvísinda- og lagadeildar um takmörkun á fjölda nemenda á vormisseri 1.
árs í lögreglu- og löggæslufræði fyrir vormisseri 2019. Samþykkt.

Umræður sköpuðust um eðli aðgangstakmarkana og samkeppnisprófa og
áhrif aðgerða sem þessara á nemendur. Nauðsynlegt er að efla stuðning við
nemendur sem þurfa að fara í gegnum samkeppnispróf.
7.

Reglur um samkeppnispróf í sálfræði
1806030

Lagðar fram til samþykktar reglur um samkeppnispróf í sálfræði, en
háskólaráð samþykkti þann 22. mars s.l. tillögu félagsvísinda- og lagadeildar
um takmörkun á fjölda nemenda á vormisseri 1. árs í sálfræði fyrir vormisseri
2019. Samþykkt.
8.

Reglur um doktorsnám
1805029

Lagðar fram til samþykktar reglur um doktorsnám og doktorspróf við
Háskólann á Akureyri. Samþykkt.
9.

Íslenska fyrir erlenda starfsmenn
•

Diplomanám í íslensku fyrir útlendinga
1806033

Lögð fram tillaga um fyrirkomulag íslenskukennslu fyrir erlenda
starfsmenn og í því samhengi hugsanlega þróun á íslenskunámi fyrir
útlendinga, sem undirbúning fyrir frekara háskólanám á Íslandi.
Háskólaráð leggur til að gerð verði ítarleg áætlun fyrir haustið um hvernig
aðlögun erlendra starfsmanna verði háttað. Verkefnisstjóri verði ráðinn sem
heldur utan um íslenskukennslu fyrir erlenda starfsmenn og vinnur tillögur að
framtíðarfyrirkomulagi. Rektor falið að eiga einnig samtal við Símey um
heildstæða stefnu í þessum málum fyrir svæðið
10.

Samningur við HR um nemendaskipti
1806027

Lagður fram til staðfestingar háskólaráðs samningur um gagnkvæman
aðgang nemenda HA og HR um aðgang að námskeiðum í þessum skólum.
Samþykkt.
11.
•
•
•

Starfsmannamál
Auglýsingar í gangi
Í ráðningarferli
Framgangur

Lagt fram til upplýsinga yfirlit yfir starfsauglýsingar í gangi og þau störf
sem eru í ráðningarferli.
Einn starfsmaður hlýtur framgang í stöðu dósents frá og með 1. júlí n.k.,
Gísli Kort Kristófersson, lektor við hjúkrunarfræðideild. Tveir einstaklingar
sóttu á skólaárinu um framgang í stöðu dósents við nýráðningu;
Guðmundur Ævar Oddsson fékk framgang í stöðu dósent í lögreglufræði
við félagsvísinda- og lagadeild og Hjördís Sigursteinsdóttir fékk framgang í
stöðu dósent við viðskiptadeild.
12.

Nefndir og ráð
Háskólaráð samþykkir eftirfarandi tilnefningar í nefndir og ráð.

•

•

Dómnefnd HA 2018-2020
Tilnefningar:
o Sigurður Kristinsson prófessor, formaður,
o Elín Díanna Gunnarsdóttir dósent,
o Stefán B. Sigurðsson prófessor emeritus.
Varafulltrúar: Árún K. Sigurðardóttir prófessor, Sigrún Stefánsdóttir,
Þorsteinn Gunnarsson.
Umhverfisráð HA 2018-2020
Tilnefningar:
o Hjalti Jóhannesson sérfræðingur hjá RHA, formaður
o Vera K. Vestmann Kristjánsdóttir aðjúnkt
o Sigríður Margrét Sigurðardóttir lektor
Varafulltrúar: Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor og Edward H. Huijbens
prófessor og deildarformaður

•

Öryggisnefnd HA 2018-2020
Tilnefningar:
o Kristín M. Jóhannsdóttir, formaður (tilnefnd af rektor)
o Gunnar Rúnar Gunnarsson, tilnefndur af rektor
o Óskar Þór Vilhjálmsson, tilnefndur af SFR
o Sigríður Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd af FHA
Varafulltrúar: Giorgio Baruchello, tilnefndur af félagi prófessora við
ríkisháskóla (sem starfa við HA), Sólveig Elín Þórhallsdóttir, tilnefnd af
rektor.

•

Stjórn Végeirsstaðasjóðs 2018-2021
Tilnefningar:
o Brynhildur Bjarnadóttir
o Harpa Halldórsdóttir
o Pétur Halldórsson
o Sigfríður Inga Karlsdóttir
Rektor er formaður stjórnarinnar.

•

Stjórn FÉSTA – fulltrúar HA 2018-2020
o Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs

o

Hólmar Svansson framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu

Varafulltrúi: Sigrún Lóa Kristjánsdóttir verkefnastjóri á fjármálasviði
•

Nefnd háskólaráðs vegna endurskoðunar á reglum um
rannsóknamisseri
o Rektor, Hermína Gunnþórsdóttir og Erla Björg Guðmundsdóttir.
Sædís Gunnarsdóttir, verkefnastjóri stjórnsýslu rannsókna starfar
með nefndinni.

13.
•
•

•

•

•

Önnur mál
Fundaráætlun háskólaráðs 2018-2019
Samþykkt með þeirri breytingu að aprílfundur verður 24. apríl.
Aukarannsóknamisseri vegna doktorsnáms
Framkvæmdastjórn leggur til við háskólaráð að frestað verði úthlutun
aukarannsóknamissera árið 2019 og næst verði auglýst
aukarannsóknamisseri doktorsnema skólaárið 2019-2020 vegna stöðu
mála við fjölda umsókna um nám. Hermína og Sigfríður Inga óska eftir
því að þetta verði skoðað nánar þar sem samþykkt hafði verið að
framhald yrði á þessum úthlutunum og einhverjir starfsmenn bíða eftir
að þetta verði auglýst og ætluðu sér að sækja um.
Háskólaráð samþykkir að auglýst verði aukarannsóknarmisseri vegna
doktorsnáms á almanaksárinu 2019. Hins vegar verði aðeins úthlutað
einu misseri á hverju sviði í stað tveggja áður, vegna hins mikla
nemendafjölda sem fyrirsjáanlegur er næsta skólaár svo aukaálag á
aðra starfsmenn verði ekki of mikið. Rektor verði jafnframt falið að
skoða heildaráhrif aukins nemendafjölda á starfsemina til að tryggja að
hægt sé halda áfram að vinna að markmiðum samþykktrar stefnu HA.
Mat á störfum stjórnenda
Hermína óskar eftir því að starfsfólk fái tækifæri til að meta störf
stjórnenda með einhverjum hætti. Rektor tekur undir þetta og vekur
athygli á því að þetta sé hluti af heildstæðri skoðun á umgjörð,
stuðningi og þjálfun fyrir stjórnendur innan skólans og hluti af því sé
frekari greining og samtal við starfsfólk um niðurstöður könnunar SFR
um Stofnun ársins sem farið verði af stað með í upphafi næsta
skólaárs.
Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri
Hermína vakti máls á málefnum MSHA varðandi millifærslur á
greiðslum vegna vinnuframlags starfsmanna MSHA við kennaradeild.
Málið er í vinnslu innan skólans.
Upplifun kvenna af afgreiðslu mála innan skólans
Hermína reifaði málið, sem varðar hana persónulega en sviðsforseti
vanrækti að afgreiða tiltekið mál í sex mánuði, þrátt fyrir eftirfylgni.
Hún telur að afgreiðsla þessa máls innan skólans sé of algeng þegar
kemur að framkomu og málsmeðferð gagnvart konum innan skólans
og var henni mjög misboðið. Hún bendir jafnframt á að enn séu mörg
svona mál óleyst inni á hug- og félagsvísindasviði.

Þetta er hluti af Metoo umræðunni og þarf að taka inn í
jafnréttisumræðuna í skólanum og umræðu um hlutverk og skyldur
stjórnenda.
Mikilvægt er að haldið sé áfram
haldi nú áfram og taki formlega
breytingar. Tækifærið sem felst
hug- og félagsvísindasviði verði
heild sinni innan skólans.

með Metoo-umræðuna og að skólinn
ábyrgð og geri áætlun um aðgerðir og
í þeirri vinnu sem nú er framundan á
nýtt til þess að vinna með þessi mál í

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:42.

