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Ávarp rektors
Árið 2012 var viðburðaríkt í starfsemi Háskólans í Reykjavík og er óhætt að segja að faglegt starf HR hafi gengið
mjög vel á árinu. Á það við um nám við skólann, rannsóknir, samstarf við atvinnulíf og gæðastjórnun. HR hefur
því haldið áfram að styrkja sína stöðu sem leiðandi háskóli á Íslandi á sviðum tækni, viðskipta og laga.
Eftirspurn eftir námi við HR hélt áfram að aukast og barst metfjöldi umsókna á árinu. Vert er að geta sérstaklega um mikla
fjölgun umsókna um nám í tæknigreinum en HR hefur lagt áherslu á að fjölga nemendum í þeim greinum, í takt við þarfir
atvinnulífs. Á árinu stunduðu að jafnaði á önn um 3.300 nemendur formlegt nám við HR og voru 728 nemendur útskrifaðir.
Rannsóknarvirkni háskólans hefur vaxið stöðugt á undanförnum árum og hækkaði fjöldi ritrýndra birtinga á hvert
akademískt stöðugildi enn frá fyrri árum. Fjöldi starfsmanna var svipaður árið 2012 og árið á undan og stöðugildi 219.
Á árinu 2012 hófst sérstakt átak í að efla kennslu og rannsóknir m.a. með samstarfsverkefnum við fyrirtæki.
Slíkt samstarf mun skila nýjum verkefnum og ráðningu nýrra starfsmanna í kennslu og rannsóknum. Með
þessu eru atvinnulífstengsl aukin og einnig alþjóðlegt samstarf á sviði rannsókna. Áhersla HR á nýsköpun
og tækniþróun hefur enn fremur skilað samfélaginu nýrri tækni og nýjum sprotafyrirtækjum.
Gæðaúttekt sem gerð var af gæðaráði háskólastigsins gaf mjög góða niðurstöðu en HR var fyrsti háskólinn
hér á landi til að fara í gegnum slíka stofnanaúttekt á vegum gæðaráðsins. Niðurstaðan var í samræmi við
áherslu HR á alþjóðlega mælikvarða í gæðum náms en viðskiptadeild HR hefur þegar hlotið tvær alþjóðlegar
vottanir, annars vegar vottun EPAS fyrir nám í viðskiptafræði og hins vegar vottun AMBA fyrir MBA-nám.
Árið 2012 var fjárhagslega þungt en afkoman batnaði töluvert annað árið í röð, þrátt fyrir enn frekari
niðurskurð á framlögum ríkisins til HR. Þessi bætta afkoma byggir bæði á aðhaldi og tekjuaukningu en
nemendum fjölgar nokkuð milli ára. Heildartekjur háskólans voru 3.876 milljónir króna árið 2012 og tap af
rekstri 136,9 milljónir króna sem er betri afkoma en árið 2011 þegar hallinn var 231,5 milljón króna.
Frá árinu 2009 hefur verið viðvarandi niðurskurður á fjárframlögum ríkisins til HR og annarra háskóla.
Samtals eru fjárframlög ríkisins til HR árið 2013 um 436 milljónum króna lægri að raungildi en árið
2009. Framlög til háskóla á Íslandi voru árið 2008 mun lægri en meðaltal framlaga á hvern nemanda
í nágrannalöndunum og því hefði verið fyllsta ástæða til að efla háskólastarf á Íslandi til að styðja
við eflingu efnahagslífsins frekar en að skera niður til undirfjármagnaðs háskólakerfis.
Skortur á tæknimenntuðu starfsfólki stendur íslensku atvinnulífi fyrir þrifum í dag. Þetta má rekja beint til þess að
hlutfall háskólanema í raun- og tæknigreinum er alltof lágt til að styðja við æskilegan vöxt atvinnulífsins, eða 9,3%
á Íslandi samanborið við 16% að meðaltali á Norðurlöndunum árið 2010. Verðmætasköpun á grunni þekkingar og
hugvits er lykillinn að því að koma Íslandi út úr kreppunni. Forsenda þess er öflugt háskólastarf í virkum tengslum
við atvinnulífið og sér í lagi gæðamenntun á sviðum tækni, viðskipta, laga og skyldra greina. Það skiptir því
miklu máli að HR geti haldið áfram því mikilvæga starfi sem hann sinnir í dag. Starfsmenn háskólans hafa eins
og áður skilað góðu starfi til þess að styrkja skólann enn frekar á árinu 2012 og svara um leið þörfum atvinnulífs
og samfélags. Það hefur einnig sýnt sig að nemendur eru ánægðir og skilvirkir í námi innan HR enda markmið
skólans að styðja vel við nemendur og tryggja gæði hvort sem er í kennslu, vinnuaðstöðu eða þjónustu.
Ég vil þakka öllum starfsmönnum skólans og nemendum fyrir ánægjulegt samstarf með von um
að stjórnvöld sýni í verki að framlag starfsmanna og nemenda sé metið að verðleikum.

Dr. Ari Kristinn Jónsson
Rektor Háskólans í Reykjavík
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Stefna Háskólans í Reykjavík
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og
miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni
og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi.
Stefna Háskólans í Reykjavík er að vera öflugur kennsluog rannsóknarháskóli með áherslu á tækni, viðskipti
og lög. Kjarnastarfsemi Háskólans í Reykjavík er
kennsla og rannsóknir í sterkum tengslum við
atvinnulíf og samfélag, þar sem áhersla er lögð á
þverfagleika, alþjóðleg viðmið, nýsköpun og faglega
þjónustu. Starfsemin mótast af persónulegum
tengslum og virðingu fyrir samfélagi og umhverfi.

Alþjóðlegt starf

Nám og kennsla

Nýsköpun

Háskólinn í Reykjavík býður nemendum framúrskarandi
menntun sem skilar víðtækri þekkingu á fagsviði,
djúpum skilningi á einstökum þáttum, hugtökum og
kenningum, leikni í að beita aðferðum fagsviðs og
hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi. Sérstaða
náms við HR felst í áherslu á fjölbreyttar kennslu- og
námsmatsaðferðir, raunhæf verkefni, virka þátttöku
nemenda og tengsl námsins við atvinnulíf og samfélag.
Náminu er ætlað að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun,
sköpunarhæfni og sjálfstæðum vinnubrögðum.

Rannsóknir
Við Háskólann í Reykjavík eru stundaðar metnaðarfullar
rannsóknir sem næra kennslu, stuðla að nýsköpun
og veita nýrri þekkingu inn í atvinnulíf og samfélag.
Rannsóknir eru skapandi starf og brautryðjendaverk sem
verður einungis stjórnað af þeim drifkrafti sem knýr
hvern vísindamann. Rannsóknir við skólann eru metnar
samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum og skulu hlutleysi,
fagmennska og vísindaleg vinnubrögð höfð í heiðri.

Tengsl við atvinnulíf og samfélag
Í starfi Háskólans í Reykjavík er lögð áhersla á samstarf,
innanlands og erlendis, sem grundvallast á heilindum
og virðingu fyrir heildarhagsmunum samfélagsins. HR
tekur virkan þátt í mótun og uppbyggingu atvinnulífs
og samfélags og leggur áherslu á að mæta þörf fyrir
sérfræðiþekkingu með menntun, rannsóknum, nýsköpun,
þróun og þátttöku í samfélagsumræðu. Þá leggur HR
ríka áherslu á að halda góðum tengslum við útskrifaða
nemendur og mæta þörf einstaklinga fyrir símenntun.

Háskólinn í Reykjavík er alþjóðlegt háskólasamfélag
sem notar alþjóðleg viðmið í rannsóknum, kennslu og
stjórnun. HR starfar markvisst með leiðandi erlendum
háskólum og rannsóknarstofnunum og leggur áherslu
á að þjálfa nemendur í alþjóðlegum samskiptum.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Skipulag og stjórnum
Háskólinn í Reykjavík er hlutafélag og eru hluthafar og eignarhluti þeirra eftirfarandi:
•
•
•

Sjálfseignarstofnun Viðskiptaráðs Íslands um viðskiptamenntun 64%
Samtök iðnaðarins 24%
Samtök atvinnulífsins 12%

Þverfaglegt starf

Háskólinn er rekinn sem sjálfseignarstofnun en hefur jafnframt virka bakhjarla sem styðja við hlutverk og stefnu
háskólans. Eigendur hafa ekki fjárhagslegan ávinning af rekstri hans og ekki er heimilt að greiða arð til hluthafa.
Ávinningurinn snýst um að efla menntun í landinu, einkum atvinnulífsgreina á sviði tækni, viðskipta og laga.

Háskólinn í Reykjavík leggur áherslu á þverfaglegt starf í
kennslu og rannsóknum í því skyni að efla færni og víðsýni.
Virk samskipti, gagnkvæmur skilningur og virðing fyrir
framlagi fræðigreina eru forsendur þverfaglegs samstarfs.

Rektor kemur fram fyrir hönd háskólans, annast daglegan rekstur hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart háskólaráði
sem tekur allar stærstu ákvarðanir um starfsemi skólans. Rektor leggur árlega fram fjárhagsáætlun HR fyrir háskólaráð
til staðfestingar. Rektor ræður forseta deilda, framkvæmdastjóra og aðra starfsmenn sem undir hann heyra.

Gæðastýring

Deildir Háskólans í Reykjavík voru fjórar árið 2012; lagadeild, tækni- og verkfræðideild, tölvunarfræðideild og
viðskiptadeild. Deildunum er stýrt af deildarforsetum sem heyra undir rektor. Forseti deildar fer með faglega
stjórn hennar og rekstrar- og fjárhagslega ábyrgð gagnvart rektor og skal eiga frumkvæði að mótun stefnu fyrir
deildina. Hann ræður kennara og aðra starfsmenn til deildarinnar og skal hann jafnframt fylgja viðurkenndu
vinnulagi skólans við ákvarðanatöku um starfsmannaval og framgang akademískra starfsmanna. Forseti
deildar gerir fjárhagsáætlun fyrir viðkomandi deild sem lögð skal fram til afgreiðslu í framkvæmdastjórn HR
sem hluti af heildarfjárhagsáætlun háskólans. Opni háskólinn er rekinn sem sjálfstæð eining innan HR og sér
um símenntun og endurmenntun á áherslusviðum háskólans, þ.e. á sviðum tækni, viðskipta og laga.

Háskólinn í Reykjavík vinnur stöðugt að því að auka gæði
náms, kennslu, rannsókna, stjórnunar, þjónustu og tengsla
við atvinnulíf og samfélag. HR gætir þess að starfsemin
sé í samræmi við viðurkennd innlend og alþjóðleg viðmið.

Framkvæmdastjórar voru tveir og báru þeir ábyrgð á daglegum rekstri stoðdeilda skólans. Annars vegar ábyrgð á
mannauðsmálum, kennslusviði, rannsóknarþjónustu, stúdentaþjónustu, bókasafni, markaðs- og samskiptasviði,
alþjóðasviði, þjónustu og upplýsingatæknimálum og hins vegar fjármálasviði, fasteignaumsjón, tækni- og rekstramálum.

Háskólinn í Reykjavík er uppspretta og
driffjöður nýsköpunar og leggur áherslu á að
efla frumkvöðlafærni. HR skapar tækifæri fyrir
hagnýtingu þekkingar og tækni með rannsóknum,
kennslu og tengslum við atvinnulíf og samfélag.

Mannauður
Árangur Háskólans í Reykjavík byggir fyrst og fremst
á hæfileikaríku starfsfólki sem endurspeglar fjölbreytt
viðhorf. HR býður starfsfólki hvetjandi starfsumhverfi,
áskorun í starfi, faglega endurgjöf og tækifæri til að
eflast, þróast og hafa áhrif. HR býður sanngjörn og
samkeppnishæf starfskjör, sveigjanleika og tækifæri til að
sinna fjölskyldu, einkalífi og heilbrigðu líferni. HR leggur
áherslu á jöfn tækifæri. Starfsfólk HR sýnir fagmennsku
og ábyrgð í starfi og sinnir því af jákvæðni og heilum hug.

Þjónusta og aðbúnaður
Háskólinn í Reykjavík leggur áherslu á að þjónusta, aðstaða
og tækniumhverfi skapi góð skilyrði til náms og starfs
og séu samkeppnishæf í alþjóðlegu háskólaumhverfi. Í
HR eru boðleiðir stuttar og þjónustan einkennist af
fagmennsku, jákvæðni, skilvirkni og persónulegu viðmóti.

Framkvæmdastjórn HR er skipuð af rektor sem er formaður framkvæmdastjórnar, forsetum deilda, formönnum
rannsóknar- og kennsluráðs, framkvæmdastjórum stoðdeilda og öðrum lykilstarfsmönnum samkvæmt ákvörðun
rektors. Rektor setur framkvæmdastjórn reglur þar sem kveðið er á um hlutverk hennar og starfshætti.
Ábyrgð á rekstri HR er í höndum háskólaráðs sem kjörið er af bakhjörlum skólans á aðalfundi til eins árs í
senn. Í háskólaráði sitja rektor og átta háskólaráðsmenn og eru fundir haldnir að jafnaði mánaðarlega.
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Háskólaráð

Framkvæmdastjórn

Námsráð

Rannsóknarráð

Háskólaráð er skipað átta fulltrúum og tveimur til vara
sem eru skipaðir af eigendum skólans og eru fulltrúar
íslensks atvinnulífs. Háskólaráð markar stefnu skólans
í kennslu og rannsóknum, ákveður stofnun deilda og
hefur eftirlit með rekstri og fjármálum skólans.
Háskólaráð er skipað eitt ár í senn. Formaður
Stúdentafélags HR situr háskólaráðsfundi.

Framkvæmdastjórn háskólans árið 2012 var skipuð rektor,
deildarforsetum fjögurra deilda, framkvæmdastjóra
stjórnunar og reksturs og framkvæmdastjóra fjármála
og fasteignareksturs. Auk þess sitja formenn
rannsóknarráðs og námsráðs fundi framkvæmdastjórnar.
Framkvæmdastjórn tekur allar stærstu ákvarðanir
varðandi þróun og starfsemi HR, hvort sem er á
akademískum sviðum eða daglegum rekstri.

Námsráð HR hefur það hlutverk að að fjalla um málefni er
tengjast kennslu og námi, bæði í grunn- og framhaldsnámi.
Í ráðinu sitja fulltrúar allra deilda, en formaður ráðsins er
skipaður af rektor. Ráðið heyrir beint undir rektor og situr
formaður í framkvæmdastjórn háskólans. Námsráð gegnir
mikilvægu hlutverki varðandi þróun náms og kennslu við
Háskólann í Reykjavík. Námsráð mótar kennslustefnu
HR og fylgist með framþróun hennar. Í því felst m.a. að
hvetja til og styðja góða og framsækna kennsluhætti.
Námsráð rýnir jafnframt og endurskoðar eftir þörfum
reglur háskólans um nám og kennslu. Námsráð stendur
fyrir borgarafundum, þar sem akademískir starfsmenn
háskólans fjalla um afmörkuð málefni tengd námi og
kennslu. Mál sem hafa verið tekin fyrir á þeim vettvangi
eru t.d. þverfaglegt nám og mælikvarðar á gæði kennslu.

Rannsóknarráð Háskólans í Reykjavík hefur það hlutverk
að koma rannsóknarstefnu háskólans í framkvæmd; að
byggja upp og viðhalda sterkri rannsóknarmenningu innan
HR; að ráðleggja rektor og deildarforsetum í málefnum
tengdum rannsóknum; að þróa leiðir og verkferla sem
styrkja stöðu háskólans á rannsóknarsviðinu; að auka
fjármagn til rannsókna og að gæta hagsmuna rannsókna
í skólastarfinu. Ráðið heyrir beint undir rektor.

Árið 2012 lagði námsráð áherslu á að festa í sessi
starfsreglur ráðsins, auk þess sem mótuð var og samþykkt
kennslustefna fyrir HR. Einnig var gengið frá samræmdum
reglum um meistaranám, auk endurskoðunar á öðrum
reglum sem varða nám við skólann. Þá var ýmsum
málum sinnt sem snúa að samræmingu, gæðum og
nýjungum á sviði náms og kennslu. Hafin var vinna
við mótun endurskoðaðra viðmiða og mælikvarða
fyrir mat á kennsluframlagi og gæðum kennslu, tengt
árlegum starfsamtölum og framgangsmati. Í tengslum
við það efni var haldinn borgarafundur um gæði
kennslu og mælikvarða á gæði kennslu í mars 2012.

Önnur verkefni ráðsins á árinu 2012 voru m.a. eftirfarandi:
• Nýjar reglur um doktorsnám
• Nýjar reglur um rannsóknarhópa, 		
setur og stofnanir innan skólans
• Starfsöryggi akademískra starfsmanna
• Alþjóðlegur samanburður deilda (e. benchmarking)
• Fjármögnun og stuðningur við rannsóknir

Í háskólaráði sátu árið 2012:
• Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri, 		
Viðskiptaráð Íslands, formaður.
• Eyjólfur Árni Rafnsson, framkvæmdastjóri, Mannvit hf.
• Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, Össur hf.
• Katrín Olga Jóhannesdóttir, stjórnarformaður, Já.is.
• Kolbeinn Kolbeinsson, framkvæmdastjóri‚ ÍSTAK hf.
• Kristín Friðgeirsdóttir, lektor, London Business School.
• Sigurður B. Guðmundsson, 			
framkvæmdastjóri, Green Diamond.
• Þórður Magnússon, stjórnarfomaður, Eyrir Invest.
Varamenn:
• Helga Melkorka Óttardóttir, lögfræðingur.
• Magnús Þór Ásmundsson, framkvæmdastjóri
framleiðsluþróunar hjá Alcoa.
Helga Melkorka Óttarsdóttir var skipuð varamaður í
háskólaráði árið 2012 í stað Kristrúnar Heimisdóttur.
Ritari háskólaráðsfunda er Þorkell Sigurlaugsson,
framkvæmdastjóri fjármála- og fasteignareksturs.

Í framkvæmdastjórn sátu árið 2012:
• Ari Kristinn Jónsson, rektor
• Friðrik Már Baldursson, forseti viðskiptadeildar
• Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir, 			
forseti tækni- og verkfræðideildar
• Björn Þór Jónsson, forseti tölvunarfræðideildar
• Guðmundur Sigurðsson, forseti lagadeildar
• Guðrún Högnadóttir, framkvæmdastjóri 		
Opna háskólans til apríl 2012
• Þóranna Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
stjórnunar og reksturs
• Þorkell Sigurlaugsson, framkvæmdastjóri
fjármála og fasteignareksturs
• Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt við
tækni- og verkfræðideild, formaður námsráðs
• Magnús Már Halldórsson, prófessor 		
við tölvunarfræðideild, formaður rannsóknarráðs
Ritari framkvæmdastjórnarfunda er Kristján
Kristjánsson, forstöðumaður rannsóknarþjónustu HR.

Námsráð var þannig skipað:
• Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt við
tækni- og verkfræðideild, formaður.
• Hrafn Loftsson, dósent við
tölvunarfræðideild fyrrihluta árs, en um mitt
ár tók Halldór Halldórsson, dósent, við af honum.
• Margrét Vala Kristjánsdóttir, dósent við lagadeild.
• Ingunn Sæmundsdóttir, dósent
við tækni- og verkfræðideild.
• Þorlákur Karlsson, dósent við viðskiptadeild.
• Málfríður Þórarinsdóttir, forstöðumaður
frumgreinadeildar.
• Hilmar Þór Sigurjónsson, fulltrúi nemenda fyrrihluta
árs, en um mitt ár tók Guðmundur Sveinsson
við af honum.
Ritari námsráðs fram á mitt ár var Steinn
Jóhannsson, forstöðumaður kennslusviðs, en
þá tók Rósa Gunnarsdóttir við því hlutverki.

Árið 2012 hafði rannsóknarráð í samstarfi við
rannsóknarþjónustu háskólans umsjón með
rannsóknarmati allra starfsmanna með rannsóknarskyldu
en þetta var í sjötta sinn sem slíkt mat fer fram.
Niðurstöður matsins voru notaðar til að skipta
rannsóknarframlagi ríkisins milli deilda skólans 2013.

Rannsóknarráð var á árinu 2012 skipað eftirfarandi
starfsmönnum HR:
• Andrei Manolescu, prófessor við 		
tækni- og verkfræðideild (frá september 2012)
• Karl Ægir Karlsson, dósent við tækni- og
verkfræðideild (til ágúst 2012)
• Magnús Már Halldórsson, prófessor 		
við tölvunarfræðideild, formaður
• Marina Candi, dósent við viðskiptadeild
• Marjan Sirjani, dósent við tölvunarfræðideild
• Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor 		
við lagadeild (til febrúar 2012)
• Ragnhildur Helgadóttir, prófessor við 		
lagadeild (frá febrúar til júní 2012)
• Þórdís Ingadóttir, dósent við lagadeild (frá júlí 2012)
Ritari ráðsins er Kristján Kristjánsson,
forstöðumaður rannsóknarþjónustu HR.
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Starfsemi deilda
Lagadeild
Lagadeild býður upp á eftirfarandi námsbrautir:
•
•
•

grunnnám í lögfræði (BA)
meistaranám í lögfræði (ML)
doktorsnám í lögfræði (PhD)

Í náminu er höfuðáhersla lögð á að veita nemendum trausta undirstöðu í aðferðafræði og yfirgripsmikla þekkingu í öðrum
höfuðgreinum lögfræðinnar. Í meistaranámi gefst möguleiki á sérhæfingu innan lögfræðinnar og samþættingu við aðrar
háskólagreinar og áhersla lögð á að þjálfa nemendur sem greinendur og gerendur. Kennsla fer fram í fyrirlestrum og
raunhæfum verkefnum sem og í formi vinnu- og umræðufunda. Forseti lagadeildar er dr. Guðmundur Sigurðsson.
Lagadeild Háskólans í Reykjavík fagnaði 10 ára afmæli á árinu. Af því tilefni var haldið málþing sem bar
yfirskriftina „Lagakennsla og siðferði lögfræðinga“. Auk þess stóð deildin fyrir fleiri ráðstefnum og
málþingum eins og fyrri ár þar sem fræðimenn, í góðu samstarfi við aðra háskóla, aðrar akademískar
deildir HR, stofnanir og fleiri aðila, greindu frá rannsóknum og efndu til umræðu um lagatengd mál.
Á árinu 2012 störfuðu 19 starfsmenn við lagadeild í 16 stöðugildum. Þar af voru 12 starfsmenn í fullu
starfi við kennslu og rannsóknir, fjórir í hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir og þrír á skrifstofu.

Rannsóknir
Rannsóknir eru stór hluti af starfi fastráðinna kennara við lagadeild og framlag þeirra til rannsókna á sviði lögfræði
verulegt. Deildin hefur sett sér stefnu í rannsóknum og birtir árlega skýrslu um rannsóknarvirkni einstakra kennara
þ.m.t. birtingar í ritrýndum tímaritum. Kennarar við lagadeild hafa á undanförnum árum fengið úthlutað styrkjum
úr innlendum og erlendum samkeppnissjóðum og náð í þeim efnum mjög athyglisverðum árangri. Akademískir
starfsmenn lagadeildar birtu fjórar greinar í ritrýndum tímaritum árið 2012, ein ritrýnd bók kom út og einn bókarkafli.

Stofnanir á vegum lagadeildar:
•
•

Evrópuréttarstofnun HR
Auðlindaréttarstofnun HR

Námsbrautir í
grunnnámi

Rannsóknarstofnanir

Fjöldi nemenda

Námsbrautir í
framhaldsnámi
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Starfsemi deilda
Tækni- og verkfræðideild
Tækni- og verkfræðideild býður upp á eftirfarandi námsbrautir:
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•

iðnfræði (diplómanám)
tæknifræði (BSc)
byggingafræði (BSc)
verkfræði (BSc, MSc, PhD)
Í tæknifræði og verkfræði bjóðast fjölbreyttar námsbrautir m.a. með áherslu á byggingar, 		
rafmagn, vélar, fjármál, rekstur, skipulag, hönnun, heilbrigði og lífupplýsingatækni.
skipulagsfræði og samgöngur (MSc)
framkvæmdastjórnun (MSc)
íþróttafræði (BSc, MSc, MEd)
MPM (meistaranám í verkefnastjórnun)
REYST (meistaranám í sjálfbærum orkuvísindum og í orkuverkfræði)

Í tækninámi við deildina er lögð sérstök áhersla á verklega hluta námsins við kennslu undirstöðugreina
og hagnýtra fag- og tæknigreina. Tækni- og verkfræðideild er aðili að alþjóðlegu samstarfsneti um þróun
tæknináms sem kallast CDIO (e. Conceive, Design, Implement, Operate). Í netinu eru um 100 framsæknir
háskólar og megináhersla er lögð á gæði náms í verkfræði og tæknifræði með því að setja undirstöðugreinar í
samhengi við raunveruleg viðfangsefni. Forseti tækni- og verkfræðideildar er dr. Guðrún A. Sævarsdóttir.
Unnið hefur verið að því undanfarin ár að efla áhuga ungmenna á tækninámi og tækifærum sem háskólanám
í slíkum greinum veitir. Fræðimenn tækni- og verkfræðideildar lögðu sitt af mörkum á árinu með þátttöku í
verkefnum eins og Boxinu – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna, Hringekjunni og HR-áskoruninni.
Við tækni- og verkfræðideild störfuðu 66 starfsmenn í um 51 stöðugildi. Þar af voru
33 starfsmenn í fullu starfi við kennslu og/eða rannsóknir, 23 í hlutastarfi við kennslu
eða rannsóknir og 10 á skrifstofu eða sem umsjónarmenn verkstæða.

Rannsóknir
Rannsóknir eru mikilvægur og vaxandi þáttur í starfi deildarinnar. Frá árinu 2007 hafa ritrýndar birtingar starfsmanna
deildarinnar í alþjóðlegum tímaritum aukist verulega og styrkir vegna verkefna sem starfsmenn deildarinnar leiða hafa
tvöfaldast. Einn nemandi varði doktorsritgerð sína við deildina á árinu. Akademískir starfsmenn tækni- og verkfræðideildar
birtu 72 greinar í ritrýndum tímaritum, þar af 66 í tímaritum skráðum í ISI-gagnagrunninn. Einnig voru 116 rannsóknir
kynntar á ráðstefnum, fimm bækur og 10 bókakaflar gefnir út og þrjár birtingar á öðrum ritrýndum vettvangi.

Við deildina starfa eftirfarandi rannsóknarsetur og -hópar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engineering Optimization & Modeling Center
ICI Rheo Center
Laboratory for Unmanned Vehicles
Rannsóknarhópur í umferð og skipulagi
RU Neurolab
SEL Structural Engineering and Composite Laboratory
The Bioinformatics Group
The EHG Group (Electro Hystero Gram)
The Nanophysics Group
The QPS Group (Quantitative Problem Solving)

Námsbrautir í
grunnnámi

Rannsóknarsetur og -hópar

Fjöldi nemenda

Námsbrautir í
framhaldsnámi
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Starfsemi deilda
Tölvunarfræðideild
Tölvunarfræðideild býður upp á eftirfarandi námsleiðir:
•
•
•
•

kerfisfræði (diplómagráða)
tölvunarfræði (BSc, MSc, PhD)
tölvunarstærðfræði (BSc)
hugbúnaðarverkfræði - í samstarfi við tækni- og verkfræðideild (BSc, MSc)

Á öllum námsbrautum er lögð áhersla á gæði kennslu og jafnvægi milli styrkrar fræðilegrar undirstöðu og
hagnýtrar þekkingar á nýjustu tækni og aðferðum. Forseti tölvunarfræðideildar er dr. Björn Þór Jónsson.
Viðburðir innan deildarinnar voru margir á árinu og má þar nefna Tónlistarhakk, hina árlegu Forritunarkeppni
framhaldsskólanna og viðburði í tengslum við 100 ára ártíð Alans Turing. Nemendur og kennarar héldu áfram
þátttöku í alþjóðlegum keppnum með góðum árangri. Þrír nemendur ásamt kennara sínum og leiðbeinanda,
dr. Magnúsi Má Halldórssyni prófessor, héldu til Delft í Hollandi til að taka þátt í NWERC-forritunarkeppninni
og lenti liðið í 25. sæti af 83. Þetta var í fyrsta sinn sem lið frá HR, og Íslandi, tók þátt í þessari alþjóðlegu
keppni. Leikjaspilarinn CadiaPlayer sigraði í keppni sem haldin var á AAAi-gervigreindarráðstefnunni.
Spilarinn hefur verið þróaður undanfarin ár af nemendum og kennurum innan Gervigreindarseturs HR.
Dr. Luca Aceto, prófessor í tölvunarfræði, var kosinn formaður alþjóðlegra samtaka tölvunarfræðinga eða EACTS
(European Association for Theoretical Computer Science). Luca voru veitt Rannsóknarverðlaun HR árið 2012.
Fjórir nemendur voru útskrifaðir á árinu með sameiginlega meistaragráðu í tölvunarfræði frá HR og
Háskólanum í Camerino (UNICAM).
Árið 2012 störfuðu 25 starfsmenn við tölvunarfræðideild í 24,5 stöðugildum. Þar af var 21 í fullu starfi
við kennslu og/eða rannsóknir, einn í hlutastarfi við kennslu og þrír starfsmenn á skrifstofu.

Rannsóknir
Tveir nemendur vörðu doktorsritgerð við deildina á árinu. Akademískir starfsmenn tölvunarfræðideildar birtu
15 greinar í ritrýndum tímaritum, þar af 13 í viðurkenndum ISI - ritum. Einnig voru 42 rannsóknir kynntar
á ráðstefnum, sex bækur og bókarkaflar gefnir út og fjórar birtingar á öðrum ritrýndum vettvangi.

Setur á vegum tölvunarfræðideildar:
•
•
•
•
•

Gervigreindarsetur
Þekkingarsetur í fræðilegri tölvunarfræði
Gagnasetur
Máltæknisetur
Þekkingarsetur í hugbúnaðarfræði

Námsbrautir í
grunnnámi

Rannsóknarsetur

Fjöldi nemenda

Námsbrautir í
framhaldsnámi
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Starfsemi deilda
Viðskiptadeild
Viðskiptadeild býður upp á eftirfarandi námsbrautir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viðskiptafræði (diplómanám og BSc)
sálfræði (BSc)
MBA-nám
fjárfestingastjórnun (meistaranám)
fjármál fyrirtækja (meistaranám)
alþjóðaviðskipti (meistaranám)
stjórnun og efling mannauðs (meistaranám)
reikningshald og endurskoðun (meistaranám)
stjórnunarreikningsskil og viðskiptagreind (meistaranám)

Í starfi viðskiptadeildar er lögð áhersla á gæði kennslu, nýsköpun, alþjóðlega sýn og góða þjónustu
við nemendur. Áhersla er lögð á að nemendur myndi tengsl við atvinnulífið með starfsnámi, bæði í
viðskiptafræði og í sálfræði. Tvær námsbrautir við deildina fengu alþjóðlega gæðavottun. Grunnnám í
viðskiptafræði hefur fengið alþjóðlega viðurkenningu (EPAS) og gæði MBA-námsins voru staðfest með
fimm ára viðurkenningu frá AMBA árið 2011. Forseti viðskiptadeildar er dr. Friðrik Már Baldursson.
Þann 7. desember 2012 skrifaði viðskiptadeild undir viljayfirlýsingu PRME (Principles for Responsible Management
Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Háskólar sem skrifa undir PRME viljayfirlýsinguna skuldbinda
sig til að leggja áherslu á samfélagsábyrgð og sjálfbæra þróun í rannsóknum, kennslu og daglegri starfsemi.
Við viðskiptadeild störfuðu 38 starfsmenn árið 2012. Þar af voru 24 starfsmenn í fullu starfi við
kennslu og rannsóknir, átta í hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir og sex á skrifstofu.

Rannsóknir
Árið 2012 birtu akademískir starfsmenn viðskiptadeildar samtals 36 vísindagreinar í ritrýndum tímaritum, þar af 26 í
tímaritum skráðum í ISI-gagnagrunninum. Einnig voru 22 rannsóknarniðurstöður kynntar og birtar á ritrýndum ráðstefnum
eða í ritrýndum ráðstefnuritum. Alls sjö ritrýndir bókarkaflar birtust á árinu og þrjár ritrýndar birtingar á öðrum vettvangi.

Stofnanir á vegum viðskiptadeildar:
•
•
•

Rannsóknarmiðstöð í mannauðsstjórnun (CRANET)
Rannsóknarmiðstöð í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum
Rannsóknarstofnun í fjármálum og hagfræði

Námsbrautir í
grunnnámi

Námsbrautir í
framhaldsnámi

Rannsóknarstofnanir og -miðstöðvar

Fjöldi nemenda
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Starfsemi deilda
Frumgreinadeild
Frumgreinanám HR er starfrækt innan frumgreinadeildar og er ætlað einstaklingum úr atvinnulífinu sem þarfnast
undirbúnings til náms á háskólastigi. Þetta á meðal annars við um þá sem lokið hafa skilgreindu starfsnámi,
þ.e. burtfararprófi úr iðn-, verkmennta- eða fjölbrautaskóla, eða sambærilegu námi. Þeir sem hafa umtalsverða
starfsreynslu en hafa ekki lokið prófi úr framhaldsskóla geta einnig sótt um inngöngu í frumgreinanám HR. Námið
hentar líka stúdentum sem þurfa að bæta við sig einingum í stærðfræði og raungreinum. Við frumgreinanám
störfuðu 22 starfsmenn í tæplega 19 stöðugildum árið 2012. Þar af voru níu starfsmenn í fullu starfi við kennslu, og
11 í hlutastarfi. Einn starfsmaður var á skrifstofu. Forstöðumaður frumgreinadeildar er Málfríður Þórarinsdóttir.

Skipulag náms
Frumgreinadeild býður upp á nám sem lýkur með frumgreinaprófi og viðbótarnám við stúdentspróf.
Fjöldi áfanga á vorönn 2012 var 59 sem skiptist þannig:
Staðarnám: 48 áfangar
Fjarnám: 11 áfangar
Fjöldi áfanga á haustönn 2012 var 88 sem skiptist þannig:
Staðarnám: 66 áfangar
Fjarnám : 22 áfangar

Samstarf
Frumgreinadeild hefur verið í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða frá árinu 2008. Kennarar við Háskólasetrið
hafa séð um kennslu fyrstu annar frumgreinanámsins en sú önn er eingöngu í boði í fjarnámi. Frá árinu 2010
hefur frumgreinadeildin verið í samstarfi við Austurbrú (áður Þekkingarnet Austurlands) um uppbyggingu
fjarnáms í frumgreinum í heimabyggð. Styrkur til þriggja ára fékkst til þessa verkefnis frá Alcoa Foundation.

Styrkir frá Evrópusambandinu
Á árinu 2012 hlaut frumgreinadeild styrk frá Leonardo Da Vinci-áætluninni, sem er ein af menntaáætlunum
Evrópusambandsins, til að senda fimm nemendur í sex vikna dvöl til Vínar í Austurríki. Á haustönn 2012
kom aðstoðarkennari á vegum Comeniusar sem er önnur af undiráætlunum Evrópusambandsins.

ÁRSSKÝRSLA 2012
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Starfsemi deilda
Opni háskólinn í HR
Hlutverk Opna háskólans í HR er að veita stjórnendum og sérfræðingum í íslensku atvinnulífi fræðslu
og þjálfun með námskeiðum á sviðum tækni, viðskipta og laga. Leiðbeinendur eru kennarar við
Háskólann í Reykjavík, samstarfsaðilar úr íslensku atvinnulífi og erlendir sérfræðingar.
Rekstur Opna háskólans skiptist í tvær einingar árið 2012. Símenntun býður upp á námskeið fyrir sérfræðinga
og almenna starfsmenn fyrirtækja. Þar er lögð áhersla á opin námskeið. Stjórnenda- og fyrirtækjalausnir
skipuleggja námskeið þar sem sjónum er beint að stjórnendum og sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki
og stofnanir. Guðrún Högnadóttir var framkvæmdastjóri Opna háskólans í HR fram í apríl 2012.
Salóme Guðmundsdóttir er forstöðumaður símenntunar og Guðmunda Smáradóttir er forstöðumaður
stjórnenda- og fyrirtækjalausna Opna háskólans í HR. Verkefnastjórar eru sex talsins auk þjónustufulltrúa.

Skipulag náms og fjöldi nemenda
Rúmlega 500 námskeið voru á námsskrá Opna háskólans og um 280 leiðbeinendur komu að kennslu. Um
6000 nemendur sóttu nám, námskeið og aðra viðburði hjá Opna háskólanum í HR árið 2012. Þá þjónaði
Opni háskólinn í kringum 40 fyrirtækjum á starfsárinu með sérsniðnum lausnum fyrir vinnustaði.

Samstarf
Árið 2012 voru undirritaðir og lögð drög að samstarfssamningum við fagfélög og fræðslufyrirtæki á borð við Vendum,
KPMG, FVH, FLE og Stjórnvísi. Samstarf Opna háskólans í HR og akademískra deilda háskólans var eflt á árinu. Þar skal
helst nefna samstarf um námskeið fyrir sérfræðinga á sviðum tækni- og verkfræði, fjármála og tölvunarfræði. Dæmi um
slík námskeið eru Líkanagerð fyrir rekstraráætlanir, Arðsemismat og verðmat, R-tölfræðiúrvinnsla og SQL gagnagrunnar.
Jafnframt var samvinna aukin við Félag viðurkenndra bókara um námskeið á sviðum bókhalds og reikningsskila.
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Starfsemi deilda
Stoðdeildir
Stoðdeildir Háskólans í Reykjavík styðja við nemendur,
kennara og rannsóknarfólk háskólans og annast
margvíslega þætti sem snúa að rekstri háskólans.
Stoðdeildir skapa þá umgjörð sem er nauðsynleg á
sviði upplýsingatækni, námsþjónustu, samskipta og
markaðsstarfs, fjármála og fasteignaumsjónar auk almenns
þróunarstarfs utan hefðbundinnar akademískrar starfsemi.
Starfsemi þessarra eininga er lýst hér að neðan.

Bókasafn og upplýsingaþjónusta
Bókasafn og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík
er að stórum hluta rafrænt bókasafn en á auk þess
ríflega 23.000 bækur á prenti. Á bókasafninu er
fjölbreytt vinnuaðstaða fyrir nemendur HR og aðra er
til safnsins leita. Mikið er lagt upp úr því að veita góða
og persónulega þjónustu. Upplýsingalæsisfræðsla er
miðlægur þáttur í starfsemi bókasafnsins. Fræðsla á
vegum safnsins fór samtals fram í 39 námskeiðum í
öllum deildum HR árið 2012. Upplýsingaráðgjöf jókst
frá fyrra ári og voru upplýsingaviðtöl 799 á árinu 2012
og erindi afgreidd í gegnum netspjall safnsins 289. Árið
2012 bættist flest rafrænt efni í séráskriftum við það efni
sem hægt er að leita að í einni leit í leitargáttinni leitir.is.
Tölur yfir útlán og niðurhal gefa hugmynd um nýtingu
safnkosts bókasafnsins. Einnig þar var umtalsverð aukning
milli ára sem eflaust má að hluta til rekja til hinnar nýju
leitargáttar sem auðveldar aðgang að efni til muna en
einnig til fjölbreyttrar fræðslu á vegum upplýsingafræðinga
safnsins. Útlán og niðurhal úr helstu gagnasöfnum
voru um 45.000 árið 2011 en ríflega 70.000 árið 2012.
Bókasafnið útvegaði starfsmönnum og nemendum HR
689 greinar og bækur frá öðrum söfnum. Forstöðumaður
bókasafns og upplýsingaþjónustu er Guðrún Tryggvadóttir.

Fasteignaumsjón

Markaðs- og samskiptasvið

Stúdentaþjónusta

Húsnæði HR í Nauthólsvík er um 30.000 fermetrar að
stærð. Þar eru um 50 kennslustofur og rannsóknarrými
af ýmsum stærðum og gerðum og margskonar aðstaða
fyrir starfsfólk og nemendur. Fasteignaumsjón sér
um rekstur fasteigna HR, tæknimál í kennslustofum,
viðhaldsþjónustu og öryggismál. Byggingin er í eigu
Eignarhaldsfélagsins Fasteignar og er Hástoð ehf.,
dótturfélag HR, með leigusamning við fasteignafélagið
um húsnæðið. Auk hefðbundinnar starfsemi HR
eru utanaðkomandi aðilar með þjónustu og rekstur í
húsnæðinu svo sem GJ veitingar sem sjá um rekstur
mötuneytis háskólans og rekstur á Nauthóli, kaffihús
Te og kaffi, Bóksala stúdenta og World Class sem
rekur líkamsræktarstöð í kjallara byggingarinnar. Auk
þess hafa nokkur fyrirtæki, einkum sprotafyrirtæki
eða samstarfsaðilar, aðstöðu í húsinu. Forstöðumaður
fasteignaumsjónar er Einar Gunnar Hermannsson.

Markaðs- og samskiptasvið hefur yfirumsjón með og ber
ábyrgð á öllum útgáfumálum Háskólans í Reykjavík m.a.
útgáfu Tímarits HR, kynningarstarfsemi, auglýsingagerð
og birtingum, fjölmiðlatengslum og ytri upplýsingavefjum
háskólans. Þá stýrir markaðs- og samskiptasvið
fjölbreyttu kynningar- og fræðslustarfi fyrir grunn- og
framhaldsskólanema, atvinnulíf og samfélag í samstarfi við
allar deildir háskólans. Í því samhengi má nefna viðburði á
borð við þátttöku HR í Vísindavöku Rannís, Háskóladaginn,
Boxið – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna og
Framadaga AIESEC auk móttöku hópa frá öllum
landshlutum sem kynnast náms- og starfsmöguleikum.
Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri
tengsla, stýrir markaðs- og samskiptasviði.

Stúdentaþjónusta annast fjögur meginverkefni:
alþjóðaskrifstofu, atvinnuþjónustu, náms- og starfsráðgjöf
og íslenskukennslu fyrir erlenda nemendur og
starfsmenn. Stúdentaþjónusta HR býður nemendum
skólans fjölbreytt þverfagleg námskeið sem stuðla að
betri árangri í námi. Stúdentaþjónusta veitir ráðgjöf er
varðar námstækni, upplýsingar um nám, persónuleg
mál og margt fleira. Stúdentaþjónusta sér auk þess
um aðstoðarkerfi fyrir nemendur með sértæka
námsörðugleika eða hamlanir. Atvinnuþjónusta miðlar
störfum til núverandi og fyrrverandi nemenda HR
sem eru skráðir í þjónustuna. Alþjóðaskrifstofa veitir
upplýsingar og aðstoð til nemenda sem stefna á
skiptinám erlendis og veitir erlendum skiptinemum við
HR ýmsa þjónustu. Styrkir til kennara og starfsmanna
hafa einnig verið í umsjá skrifstofunnar. Forstöðumaður
stúdentaþjónustu var Sigríður Hulda Jónsdóttir.

Fjármálasvið
Almenn fjármálastjórn heyrir undir fjármálasvið HR.
Þar má nefna bókhald háskólans, fjárreiður, innheimtu,
útgreiðslur, fjárhagsáætlanagerð, launabókhald,
uppgjör og annað sem snýr að fjármálastjórn HR.
Forstöðumaður fjármálasviðs er Jóhann Hjartarson.

Kennslusvið
Sviðið hefur umsjón með nemendabókhaldi,
kennsluráðgjöf, prófum og annarri umsýslu um
kennslu við skólann. Við kennslusvið starfa prófstjóri,
kennsluráðgjafi, fulltrúi nemendabókhalds og
sérfræðingur í kennslukerfum ásamt forstöðumanni
kennslusviðs. Kennslusvið annast próftöflugerð og alla
umsýslu prófa, uppbyggingu kennslumats námskeiða
og ráðgjöf og þjálfun kennara. Starfsmenn kennslusviðs
sjá einnig um nemendabókhald þar með talda útgáfu
prófskírteina og vottorða nemenda, þróun kennslukerfa og
nemendabókhalds og þjálfun kennara í notkun þeirra sem
og uppsetningu stundatöflu og nýtingu kennsluhúsnæðis.
Steinn Jóhannsson var forstöðumaður kennslusviðs
til ágúst 2012 en þá tók Rósa Gunnarsdóttir við.

Rannsóknarþjónusta
Helstu verkefni rannsóknarþjónustu HR eru aðstoð
við fjármögnun rannsókna, vöktun á styrkmöguleikum
innanlands og utan, aðstoð við gerð umsókna og aðstoð
við skýrslugerð og fjárhagsuppgjör vegna styrktra
verkefna. Einnig hefur rannsóknarþjónusta umsjón
með mati á árangri; gagnasöfnun, tölfræðivinnslu og
skýrslugerð um afrakstur rannsókna innan skólans,
og vinnu við utanaðkomandi mat á rannsóknarstarfi
deilda. Rannsóknarþjónustan sinnir kynningar- og
tengslastarfi með kynningum á rannsóknum til dæmis
á vef háskólans og með atburðum. Forstöðumaður
rannsóknarþjónustu HR er Kristján Kristjánsson.

Upplýsingatæknisvið
Upplýsingatæknisvið sér um rekstur, viðhald og þróun
upplýsingatæknikerfa. Sviðið sinnir þrenns konar virkni
á sviði upplýsingatækni; þjónustu við notendur og
notendabúnað, rekstur á miðlægri þjónustu og innviðum
og þróun upplýsingatækni. Sviðið þjónustar nemendur og
starfsmenn varðandi upplýsingatæknimál. Forstöðumaður
upplýsingatæknisviðs er Heiðar Jón Hannesson.

Viðburðir og ferðir
Starfsfólk viðburða og ferða skipuleggur ráðstefnur,
kynningar og aðra viðburði sem haldnir eru innan
háskólans. Sviðið sér einnig um skipulagningu ferða
erlendra kennara sem koma til HR og starfsmanna
sem sækja rannsóknarráðstefnur. Forstöðumaður
viðburða og ferða er Ýr Gunnlaugsdóttir.

Þjónusta
Starfsmenn sviðsins veita móttökuþjónustu í húsnæði HR,
sjá um símsvörun, upplýsingagjöf og aðstoð við nemendur,
starfsfólk og gesti. Einnig sér sviðið um afgreiðslu
ýmissa gagna til nemenda í samvinnu við kennslusvið.
Hópstóri þjónustu er Guðrún Gyða Ólafsdóttir.
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Samkvæmt rannsóknarskýrslum 2012 hefur heildarfjöldi birtinga í nafni skólans á ritrýndum vettvangi þrefaldast á
síðustu árum. Fjöldi birtra greina í ritrýnd tímarit hefur ekki aðeins aukist, einnig hlutfall þeirra greina sem birtar
eru í svokölluðum ISI -tímaritum, þ.e. úr 55% árið 2007 í 83% árið 2012.

Fjöldi birtinga HR í nafni skólans á ritrýndum vettvangi 2007–2012
Rannsóknir árið 2012

200

Við Háskólann í Reykjavík er lögð áhersla á að stunda alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir sem efla kennslu við háskólann
og veita nýrri þekkingu inn í íslenskt atvinnulíf og samfélag. Eins og fyrri ár var gert ítarlegt mat á rannsóknarvirkni
allra akademískra starfsmanna með rannsóknarskyldu við háskólann af fjögurra manna nefnd erlendra sérfræðinga.
Matið er liður í að efla akademískan styrk skólans og ná settum markmiðum með uppbyggingu á innri starfsemi hans.
Helstu viðmið í þessu árlega mati eru birtingar á ritrýndum vettvangi, önnur rannsóknarstörf svo sem leiðbeiningar
rannsóknarnema, þátttaka í alþjóðlegu rannsóknarstarfi og öflun rannsóknarfjár úr samkeppnissjóðum. Niðurstaða
matsins er einnig lögð til grundvallar við skiptingu rannsóknarframlags ríkisins á milli deilda háskólans. Rannsóknarráð
HR hefur yfirumsjón og ber ábyrgð á matinu en matið er mikilvægur þáttur í gæðaeftirliti rannsókna við skólann.

Greinar í ritrýndum tímaritum
Greinar, útdrættir og veggspjöld á
ritrýndum ráðstefnum/í ráðstefnum
Ritrýndar bækur
Ritrýndir bókarkaflar
Annað ritrýnt efni

150

175

172

149

140

129

128

97

100

Fjöldi akademískra starfsmanna í rannsóknarmati 2012

173

88

Fjöldi prófessor/
deildarforseta

Fjöldi dósenta

Fjöldi lektora

Fjöldi annarra
akademískra
starfsmanna*

Samtals

Viðskiptadeild

8

8

9

2

27

Tölvunarfræðideild

4

5

3

8

20

Lagadeild

3

3

1

6

13

Tækni- og verkfræðideild

8

12

14

12

46

Samtals

23

28

27

28

106

62
53

50

40
28
19

17
6

9

6

5

2007

6

4

2008

4

8

5

2

2009

19

14

13

2010

8

2011

10

2012

*Aðrir akademískir starfsmenn: Aðjúnktar, nýdoktorar, gestaprófessorar og aðrir sérfræðingar með rannsóknarskyldu.

Fjöldi birtra vísindagreina í nafni HR í ritrýndum tímaritum 2007-2012 og þar af
fjöldi í ISI-tímaritum
Hlutfallsleg skipting á rannsóknarframlagi ríkisins milli deilda 2012

Fjöldi greina í ritrýndum tímaritum
Þar af fjöldi í ISI-tímaritum

23
,7

Viðskiptadeild
Tölvunarfræðideild
Lagadeild
Tækni- og Verkfræðideild

22

,4%

44,3%

%

Á mynd hér til hliðar má sjá hvernig rannsóknarframlagi
ríkisins hefur hlutfallslega verið skipt á milli deilda
2012. Samanlagður akademískur styrkur starfsmanna
hverrar deildar, mældur í rannsóknarstigum, ræður því
hve hátt hlutfall hver deild fær af rannsóknarframlagi
ríkisins hverju sinni. Rannsóknarframlag ríkisins
til HR árið 2012 var samtals 439 millj.kr.

149

150

129

128
116

120

107
97

94

90
73

9 , 6%

62

60

Heildarstyrkupphæð til skólans úr Rannsóknarsjóði Vísinda- og tækniráðs hefur aukist ár frá ári og 2012 fékk
skólinn um 111 milljónir króna til 17 verkefna. Á síðustu fimm árum, þ.e. 2007-2011, hefur heildarstyrkupphæð úr
innlendum samkeppnissjóðum til skólans þrefaldast, eða úr um 70 m.kr. árið 2007 í um 201 m.kr. árið 2011.
Tekjufærðir styrkir úr erlendum samkeppnissjóðum til HR 2012 voru samtals 42 m.kr.

41

40

30

22

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Kennsla við HR

Mannauður

Það er stefna Háskólans í Reykjavík að nemendur fái framúrskarandi menntun sem skilar víðtækri þekkingu á
fagsviði, djúpum skilningi á einstökum þáttum, hugtökum og kenningum, leikni í að beita aðferðum fagsviðs
og hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi. Sérstaða kennslu í HR er áhersla á fjölbreyttar kennslu- og
námsmatsaðferðir, raunhæf verkefni, virka þátttöku nemenda og tengsl námsins við atvinnulíf og samfélag.
Náminu er ætlað að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun, sköpunarhæfni og sjálfstæðum vinnubrögðum.

Í lok ársins 2012 störfuðu 248 fastir starfsmenn við háskólann í 219 stöðugildum. Tæp 63% starfsmanna hafa
kennslu og/eða rannsóknarskyldu.

Mat á kennslu og þróun náms
Kennslumat er lagt fyrir í öllum námskeiðum tvisvar á önn og árlega fer fram frammistöðumat þeirra
starfsmanna sem sinna kennslu. Frammistöðumatið er leitt af forseta viðkomandi deildar fyrir fasta
starfsmenn og forstöðumanni námsbrautar vegna stundarkennara. Þá hafa verið settar náms- og prófareglur,
siðareglur og reglur um verkefnavinnu sem allar miða að því að setja skýra umgjörð um námið. Kennarar
njóta ráðgjafar kennslusviðs skólans um kennslutækni og fjölbreytt kennslufræðinámskeið standa kennurum
til boða. Auk þess er mælst til þess að kennarar taki þátt í sérstökum kennslufræðidögum á hverju hausti.
Stöðugt er unnið að þróun námsbrauta, meðal annars með endurskoðun hæfniviðmiða námsbrauta og
einstakra námskeiða, auk þess sem efling meistaranáms og þverfaglegra áhersla er í forgrunni.

Námsráð
Við skólann starfar námsráð sem skipað er fulltrúum allra deilda og forstöðumanni kennslusviðs. Ráðið
hefur m.a. það hlutverk að móta kennslustefnu og tryggja gæði kennslu. Auk þess starfa námsmatsnefndir
í deildum sem móta stefnu í samræmi við heildarstefnu skólans. Sjá nánar um námsráð HR á bls. 7.

27

Háskólinn í Reykjavík leggur metnað í að bjóða starfsfólki hvetjandi starfsumhverfi, áskorun í starfi, faglega endurgjöf og
tækifæri til að eflast, þróast og hafa áhrif. HR býður sanngjörn og samkeppnishæf starfskjör, sveigjanleika og tækifæri til
að sinna fjölskyldu, einkalífi og heilbrigðu líferni. HR leggur áherslu á jöfn tækifæri. Starfsmannafélag er starfrækt innan
Háskólans í Reykjavík og nefnist það HRESS og verkefnið Einn-HR stuðlar að innbyrðis tengslum starfsmanna á vinnustað.
Árlega velja nemendur og starfsfólk Háskólans í Reykjavík þá starfsmenn sem þeim þykja hafa skarað fram úr á sviði
kennslu, rannsókna og þjónustu. Handhafi kennsluverðlauna HR árið 2012 var Þorlákur Karlsson, dósent í viðskiptadeild.
Rannsóknarverðlaun hlaut Luca Aceto, prófessor í tölvunarfræðideild. Þjónustuverðlaun hlaut Arnar Egilsson,
þjónustustjóri á upplýsingatæknisviði háskólans. Það voru herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, og
Ari Kristinn Jónsson, rektor, sem veittu verðlaunin.
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Nemendur

11%

Tækni- og verkfræði
Tölvunarfræði
Lögfræði
Viðskipti og stjórnun
Félags- og atferlisvísindi
Kennaranám og
menntunarfræði
Almennt nám

21%

5%

31%

6%

Hlutfall kynja

Hlutfall nemenda HR eftir námssviðsflokkun Hagstofu Íslands

%
16

Nemendafjöldi Háskólans í Reykjavík hefur aukist ár
frá ári. Árið 2012 stundaði 3.841 nemandi formlegt
nám við skólann. Í samningi Háskólans í Reykjavík við
mennta- og menningarmálaráðuneytið eru ákvæði
um fjölda nemendaígilda sem samningurinn nær
yfir og greiðir ríkið ákveðna fjárhæð með hverjum
nemanda. Skólagjöld hafa á undanförnum árum
breyst í samræmi við verðlagsþróun að undanskildum
skólagjöldum í meistaranámi en þau hafa verið
óbreytt undanfarin fjögur ár. Hér má sjá athyglisverðar
upplýsingar um samsetningu nemendahópsins á
formlegum útskriftarnámsbrautum skólans.

12%

Fjöldi útskriftarnema og nýnema
2000

6

2%

38%

1702

Kona
Karl

1000

Doktorsgráða
Meistaragráða
Bakkalárgráða
Diploma
Frumgreinar

786

500

Útskriftir

Nýnemar

1500
1334

Kona
Karl

1200

980
900
674
600
403

450

300

Frumgreinanám

Lagadeild

Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík (SFHR) er hagsmunafélag nemenda við háskólann. Allir nemendur eru
meðlimir í SFHR og eru félagsgjöld engin. Stjórn SFHR er skipuð þremur til fimm aðilum sem sitja eitt skólaár í
senn og fara kosningar fram á vorönn. Starfsemi félagsins gengur að miklu leyti út á að standa vörð um hagsmuni
nemenda, veita skólanum aðhald hvað varðar gæði kennslunnar og aðstöðu nemenda til náms. Félagið er því í
góðu sambandi við stjórnendur skólans, situr reglulega fundi með rektor og er oft kallað eftir áliti stjórnar SFHR við
úrlausn ýmissa mála. Formaður SFHR situr fundi Háskólaráðs. Aðilar að SFHR eru sjálfkrafa aðilar að Byggingafélagi
námsmanna sem leigir út yfir 500 stúdentaíbúðir. Formaður SFHR árið 2012 var Ebba Karen Garðarsdóttir.
Eftirfarandi nemendafélög eru starfandi í hverri deild háskólans en þau sinna ýmsum verkefnum
og skipuleggja fjölda viðburða yfir skólaárið og er aðild valkvæð fyrir nemendur.
•
•
•
•
•
•
•

Atlas – Félag íþróttafræðinema
Lögrétta – Félag laganema
Markaðsráð – Félag viðskiptafræðinema
Mentes – Félag sálfræðinema
Pragma – Félag verkfræðinema
Technis – Félag tæknifræðinema. Jafnframt hafa nemendur í frumgreinanámi aðgang að Technis.
Tvíund – Félag tölvunarfræðinema

Þjónusta við nemendur

1500

Fjöldi nemenda eftir deildum

Nemendafélög

Tækni- og verkfræðideild

Tölvunarfræðideild

Viðskiptadeild

HR leggur áherslu á að þjónusta og aðbúnaður skapi góð skilyrði til náms og rannsókna. Þjónustan einkennist af
fagmennsku, jákvæðni og hagsýni. Stoðdeildir skólans og skrifstofur einstakra deilda veita nemendum ýmsa þjónustu
og er það keppikefli HR að sú þjónusta sé góð enda er hún mæld árlega í þjónustukönnun meðal nemenda.
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Samstarf

Nýsköpun

Gæðamál

Háskólinn í Reykjavík er í samstarfi við íslenska og erlenda háskóla og ýmsar opinberar stofnanir
sem fást við menntun og rannsóknir. Háskólinn hefur þar að auki gert samstarfssamninga við
fyrirtæki og félög sem styrkja enn frekar tengsl háskólans við atvinnulífið. Þetta samstarf styður við
nýsköpun í menntun og rannsóknum. Þar að auki á HR í miklu og góðu samstarfi við grunnskóla og
framhaldsskóla með það að markmiði að auka áhuga ungs fólks á því að stunda háskólanám.

Í Háskólanum í Reykjavík eru nýsköpun og stuðningur við
frumkvöðlastarfsemi ávallt í öndvegi. Rannsóknarstarf
HR hefur samhliða því að auka þekkingu á fræðasviðum
auðgað atvinnulífið með ýmsu móti. Nokkur
„spin-outs“-fyrirtæki hafa verið stofnuð innan HR.
Með þeim eru sköpuð verðmæti úr þeirri þekkingu
sem verður til við rannsóknir og verkefnavinnu innan
háskólasamfélagsins, til dæmis með því að skapa
hátæknistörf. Fyrirtækjunum er komið á fót af nemendum
og starfsmönnum háskólans með nauðsynlegum
stuðningi HR. Dæmi um slík fyrirtæki eru Skema,
fyrirtæki sem sérhæfir sig í forritunarkennslu barna og
kennara, og Videntifier Technologies sem þróar leitarkerfi
fyrir lögregluyfirvöld til að finna ólöglegt myndefni.

Við HR er mikil áhersla lögð á gæði náms og
kennslu, rannsókna og þá þjónustu sem skólinn
veitir, bæði nemendum og starfsfólki. Gæðakerfi
skólans styðst við reglur sem settar hafa verið
við skólann og vinnuferla sem þeim tengjast.

Atvinnulíf
Nemendur Háskólans í Reykjavík kynnast atvinnuumhverfinu snemma á námsferlinum. Þeir vinna raunhæf verkefni,
bæði stór og smá, í samstarfi við fyrirtæki, fara í starfsnám á vinnustaði og fá kennslu frá fólki sem er starfandi í
atvinnulífinu. HR vinnur nú þegar með mörgum stórum, litlum og miðlungsstórum fyrirtækjum hér á landi og úti í
heimi. Samstarfið getur verið með ýmsu móti til dæmis með samfjármögnuðu samstarfi um rannsóknir og menntun,
styrkjum til meistara- og doktorsverkefna, kostuðum stöðum og leyfisveitingum tæknilegra uppfinninga. Háskólinn
í Reykjavík hefur skrifað undir samstarfssamninga við CCP, Advania, KPMG, Isavia, Verkís, Icelandair, VSÓ ráðgjöf,
Deloitte, IFS ráðgjöf, Landsvirkjun, Landsnet, Félag löggiltra endurskoðenda og Alcoa svo nokkur dæmi séu nefnd.

Grunn- og framhaldsskólar
Mörg verkefni eru unnin innan veggja háskólans í samstarfi við grunn- og framhaldsskóla landsins. Með
þeim er leitast við að kynna það líf og starf sem veggir HR hýsa og sýna ungmennum möguleikana sem
háskólanám opnar, oftar en ekki í tæknigreinum. Þetta er gert með kynningum kennara og nemenda eða með
því að virkja unga frumkvöðla og uppfinningamenn í eigin verkefnum undir leiðsögn háskólakennara.
Hópur fyrirtækja í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands stóð á árinu 2012 að kynningum á
fjölbreyttum námsleiðum og störfum innan tæknigreina fyrir nemendur á fyrsta ári í framhaldsskólum landsins.
Nemendur úr HR og HÍ sáu um kynningarnar og mótuðu þær í samstarfi við verkefnastjóra háskólanna og
fyrirtækin. Markmiðið er opna huga ungs fólks, ekki síst kvenna, í framhaldsskólum landsins fyrir raunvísinda- og
tækninámi og benda á möguleika á fjölbreyttum og vel launuðum störfum á þessum sviðum að loknu námi.
Hringekjan er samstarfsverkefni um kennslu í tækni- og raungreinum. Á hverju ári skipuleggur Háskólinn í Reykjavík
námskeið í samstarfi við grunnskóla þar sem heimur tækninnar er kynntur fyrir áhugasömum nemendum.
Árið 2012 tóku um 90 krakkar úr tíunda bekk í Réttarholtsskóla þátt í Hringekjunni. Fjórir kennarar úr tækni- og
verkfræðideild og tölvunarfræðideild leiðbeindu nemendunum. Markmiðið með samstarfinu er að gefa krökkunum
nýja sýn á heim tækninnar og vekja forvitni þeirra og áhuga á tækni- og raungreinum. Lögð er áhersla á að sýna
þeim leiðir til að nýta tæknina til að skapa, leysa verkefni og öðlast frekari skilning á ólíkum viðfangsefnum.
Meðal þess sem fjallað hefur verið um í Hringekjunni er eðlisfræði, gervigreind, forritun og eldflaugasmíð.
Boxið er framkvæmdakeppni framhaldsskólanna og eru það Háskólinn í Reykjavík, Samtök iðnaðarins
og Samband íslenskra framhaldsskólanema sem standa að keppninni. Þar leysa lið frá framhaldsskólum
margvíslegar þrautir sem reyna á samvinnu, hugvit og verkvit. Markmiðið með keppninni er að
kynna og vekja áhuga á tækni, tækninámi og störfum í iðnaði enda er mikil þörf á einstaklingum
með slíka menntun á vinnumarkaði. Menntaskólinn í Reykjavík sigraði í Boxinu árið 2012.

Háskólinn í Reykjavíkur er jafnframt virkur þátttakandi
í fjölbreyttri þróun klasa og geira á Íslandi. Slíkir
klasar eru oftast byggðir á ákveðnum svæðum
og/eða á ákveðnum viðfangsefnum. Háskólinn
gegnir lykilhlutverki í flestu klasasamstarfi enda eru
menntun og nýsköpun þættir sem hafa veruleg áhrif á
samkeppnishæfni allra atvinnugreina. Dæmi um slíka
klasa eru Íslenski jarðvarmaklasinn, Ferðaþjónustuklasinn
og Samband íslenskra leikjaþjónustuframleiðenda.
HR tekur þar að auki virkan þátt í viðburðum eins og Start
Up Reykjavík. Gott dæmi um þá áherslu sem HR leggur
á að efla nýsköpun og fjölga frumkvöðlum er námskeið
sem allir nemendur í grunnnámi í viðskiptafræði,
verkfræði og lögfræði sitja sem heitir Nýsköpun og
stofnun fyrirtækja. Þar vinna nemendur þvert á fög að
eigin viðskiptahugmyndum og er námskeiðið skyldufag.

Gæðaráð háskólastigsins stóð fyrir stofananúttekt
á HR á vordögum 2012. HR var fyrstur íslenskra
háskóla til að ganga í gegnum slíka úttekt eftir nýjum
reglum gæðaráðsins og fékk háskólinn þá einkunn að
gæðaráðið hafi trú á starfsemi skólans („confidence“).
Á árinu unnu starfmenn HR að markmiðasetningu
og áherslum skólans fyrir tímabilið 2012 – 2015 og
er unnið markvisst að innleiðingu þeirra markmiða.
Veturinn 2012-13 hófst ytri úttekt á innra gæðastarfi
á námssviðum HR og voru það viðskiptadeild,
tölvunarfræðideild og lagadeild sem hófu það starf.
Á árinu 2012 voru eftirfarandi stefnur í
málefnum HR endurskoðaðar og birtar:
Kennslustefna var birt í janúar 2012 og í málefnum
starfsmanna voru „Viðmið og reglur varðandi
starfsþróun, menntun og þjálfun starfsmanna
við Háskólann í Reykjavík“ og „Áætlun um
viðbrögð við tilkynningu og kvörtunum um einelti
og kynferðislega áreitni“ einnig birtar.
Einnig voru Þjónustustefna og Upplýsingatæknistefna
samþykktar í framkvæmdastjórn og birtar.
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Viðburðir
á árinu
2012

Framadagar AIESEC

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

Á Framadögum AIESEC, sem haldnir voru í HR í
febrúar, var meðal annars kynning á starfsemi fyrirtækja
úr ólíkum áttum og möguleikar á lokaverkefnum
innan fyrirtækja voru kynntir ásamt ýmsum öðrum
uppákomum. Markmið Framadaga er að sem flestir
háskólanemar, óháð skóla eða námsbraut, komist í
samskipti við fyrirtæki, sjái hvaða menntun þau þurfi
til þess að starfa hjá tilteknum fyrirtækjum og fái
betri hugmynd að starfsmöguleikum eftir útskrift.
AIESEC, alþjóðleg samtök háskólanema, standa
fyrir Framadögum í samstarfi við HR.

Árlega sameinast nemendur úr grunnnámi við HR þvert á
fög til að vinna í hópum að nýjum viðskiptahugmyndum.
Námskeiðið er þrjár vikur að lengd. Á þeim tíma
eiga nemendur að vinna hugmynd sína eins vel og
tíminn leyfir; til dæmis með því að greina markhópa
og gera viðskiptaáætlun. Námskeiðið er skyldufag
fyrir nema í viðskiptafræði, verkfræði og lögfræði.

HR verðlaunin
Árlega velja nemendur og starfsfólk Háskólans í
Reykjavík þá starfsmenn sem þeim þykja hafa skarað
fram úr á sviði kennslu, rannsókna og þjónustu.
Handhafi kennsluverðlauna HR var Þorlákur Karlsson,
dósent í viðskiptadeild. Rannsóknarverðlaun
hlaut Luca Aceto, prófessor í tölvunarfræðideild.
Þjónustuverðlaun hlaut Arnar Egilsson, þjónustustjóri
á upplýsingatæknisviði háskólans. Það voru herra
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, og Ari
Kristinn Jónsson, rektor, sem veittu verðlaunin.

Háskóladagurinn
Háskólar landsins kynntu námsframboð sitt á árlegum
Háskóladegi í mars. Markmið með Háskóladeginum er
að kynna það fjölbreytta háskólanám sem hægt er að
stunda hér á landi. Háskólinn í Reykjavík og Listaháskóli
Íslands kynntu námsframboð sitt í húsakynninum
HR í Nauthólsvík. Fjöldi gesta lagði leið sína í HR
til að njóta fræðslu og skemmtunar sem var í boði.
Fulltrúar námsdeilda kynntu nám við sínar deildir á
kynningarbásum og stúdentaþjónusta HR gaf góð
ráð. Í stóru fyrirlestrasölunum voru haldnar sérhæfðar
kynningar á einstaka námsbrautum og boðið var upp
á gönguferðir með leiðsögn um húsakynnin. Í kjölfar
Háskóladagsins í fóru starfsmenn HR í hringferð um
landið og kynntu námsframboð við HR í framhaldsskólum
á Egilsstöðum, Akureyri, Selfossi og á Ísafirði.

Boxið – framkvæmdakeppni
framhaldsskólanna
Háskólinn í Reykjavík, Samtök iðnaðarins og Samband
íslenskra framhaldsskólanema standa að
framkvæmdakeppni framhaldsskólanna sem ætlað er
að kynna og vekja áhuga á tækni, tækninámi og störfum
í iðnaði. Allir framhaldsskólar landsins geta sent lið í
keppnina. Um þrautabraut er að ræða með nokkrum
stöðvum og fara liðin á milli og leysa eina þraut á hverjum
stað. Þrautirnar reyna á hugvit og verklag. Fyrirtæki úr
ólíkum greinum iðnaðarins sjá um og útvega efni í þrautir
sem lagðar eru fyrir liðin. Fræðimenn frá HR aðstoða
fyrirtækin við að koma saman heppilegum þrautum.

Forritunarkeppni framhaldsskólanna
Forritunarkeppni framhaldsskólanna hefur verið haldin
í fjölmörg ár og hefur ásókn í keppnina aukist ár frá ári.
Það eru HR og Nýherji sem hafa veg og vanda af
skipulagningu keppninnar. Keppendur leysa forritunardæmi
sem er flokkað í þrjár deildir eftir styrkleika. Keppnin
er ekki eingöngu ætluð þeim sem hafa mikla
forritunarkunnáttu fyrir, heldur öllum þeim sem hafa áhuga
á forritun þrátt fyrir að hafa ekki lært hana í framhaldsskóla.

Vísindavaka Rannís
Fræðimenn Háskólans í Reykjavík tóku sem fyrr
þátt í Vísindavöku Rannís, árlegum viðburði þar sem
almenningi gefst kostur á að hitta vísindamenn sem
stunda rannsóknir í hinum ýmsu vísindagreinum allra
háskóla landsins og kynnast viðfangsefnum þeirra.

Nýsköpunarkeppni grunnskólanna
Nemendur í 5., 6. og 7. bekk grunnskóla landsins eiga
þess kost að taka þátt í hugmyndasamkeppni sem ber
heitið Nýsköpunarkeppni grunnskólanna. Keppnin fer
fram í Háskólanum í Reykjavík. Undirbúningur í skólum
landsins fer fram samhliða skólaárinu. Nýsköpunarkeppnin
hefst á haustin og lýkur á vorin með vinnusmiðju þar
sem þátttakendur í úrslitum fá tækifæri til að útfæra
hugmyndir sínar frekar með aðstoð leiðbeinenda
frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík.

Tæknidagurinn
Tæknidagurinn, sem er á vegum tækni- og
verkfræðideildar, er haldinn á hverju vori. Gestum
og gangandi er boðið að koma og kynna sér
afrakstur verklegra námskeiða og það öfluga
starf sem unnið er innan deildarinnar.
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Fjármál
Heildartekjur Háskólans í Reykjavík voru 3.876 milljónir króna árið 2012 og tap af rekstri 136,9
milljónir króna sem er þó nokkuð betri afkoma en árið 2011 þegar hallinn var 231,5 milljón
króna. Bókfært eigið fé var 261,5 milljónir króna. Ríkisframlög hafa lækkað verulega frá árinu
2009 og skýra þann taprekstur sem verið hefur á rekstri skólans á árunum 2010 - 2012.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Ársreikningur HR 2012
Rekstrartekjur
Framlag ríkissjóðs til kennslu og rannsókna
Skólagjöld og aðrar tekjur
Styrkir

2.130.724.996
1.474.841.497
270.259.110
3.875.825.603

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld
Húsnæðiskostnaður
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir

Rekstrarafkoma

2.402.211.015
733.645.809
664.075.485
197.758.749
3.997.691.057

(121.865.454)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur
Vaxtagjöld, verðbætur
Gengismunur

Afkoma ársins

6.392.995
(27.170.042)
5.760.151
(15.016.897)

(136.882.351)
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