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Ávarp rektors

Háskólinn í Reykjavík hefur á skömmum tíma skapað sér skýra sérstöðu á Íslandi
og gegnir skólinn nú lykilhlutverki fyrir samfélag og atvinnulíf. HR útskrifar um tvo af
hverjum þremur sem útskrifast með tæknimenntun á háskólastigi, um helming þeirra
sem útskrifast með viðskiptamenntun og um þriðjung þeirra sem útskrifast með lagamenntun. Á sínum kjarnasviðum stendur HR jafnframt fremst á Íslandi í rannsóknum.
Árið 2010 var viðburðarríkt og mikilvægt ár í sögu skólans. Starfsemi skólans var flutt í
nýtt húsnæði við Menntaveg 1 í Nauthólsvík þar sem aðstaða er til að styðja sem best
við kennslu og rannsóknir til framtíðar. Þetta ár var jafnframt árangursríkasta ár skólans
í rannsóknum til þessa, hvort sem horft er til ritrýndra birtinga eða sjálfsaflafjár. Á árinu
brautskráði svo HR stærsta hóp kandídata í sögu skólans. Í lok vorannar var 501 nemandi brautskráður og í lok haustannar voru 286 brautskráðir, samtals 787 nemendur.
Því verður þó ekki neitað að árið 2010 var fjárhagslega erfitt fyrir skólann og því
fylgdu miklar áskoranir. Á þessu ári fóru saman fjárfestingar í búnaði, flutningur í nýtt
húsnæði, hærri húsnæðiskostnaður, verulegur niðurskurður framlaga ríkisins og minni
skólagjaldatekjur en ráð var gert fyrir. Sumt af þessu tengist vissulega þeim árangri sem
skólinn náði, svo sem útskrift stórs hóps nemenda og fjárfesting í framtíðaraðstöðu.
Því var gengið á eigið fé skólans jafnframt því að starfsmenn héldu áfram að taka á
sig frystingu launa og gæta mikils aðhalds í kostnaði. Niðurskurði framlaga ríkisins til
framtíðar yrði þó ekki mætt án þess að grípa þyrfti til aðgerða. Ákveðið var að fækka
námsbrautum skólans um þrjár og um leið fækka deildum skólans úr fimm í fjórar. Slíkar
ákvarðanir eru háskólum þungbærar, en að leiðarljósi var haft að skerpa áherslusvið
skólans, viðhalda gæðum starfsins og lágmarka neikvæð áhrif á nemendur.
Ljóst er að gæta þarf mjög vel að fjárhag skólans næstu árin og tryggja jafnvægi í
tekjum og útgjöldum, en að loknu árinu 2010 er framtíðarsýnin skýr. HR mun leggja
áherslu á kennslu og rannsóknir í tækni, viðskiptum og lögum til að gegna sem best
því hlutverki að skapa og miðla þekkingu til að bæta samkeppnishæfni og lífsgæði
fyrir einstaklinga og samfélag. Þetta verður gert með því að efla háskólaumhverfi
sem mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag, þverfagleika, alþjóðlegu
umhverfi, nýsköpun og góðri þjónustu. Til þess verður að leggja áherslu á gæði
starfsins og aðbúnað starfsfólks, því það er og verður fyrst og fremst starfsfólk HR sem
stendur að baki þeim árangri náðst hefur og mun nást í framtíðinni.
Með gott starfsfólk, góða aðstöðu og skýra stefnu til framtíðar mun HR halda áfram að
gegna lykilhlutverki í eflingu háskólastarfs á Íslandi næstu ár og áratugi, atvinnulífi og
samfélaginu öllu til hagsbóta.
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.
Stefna Háskólans í Reykjavík er að vera öflugur kennslu- og
rannsóknarháskóli með áherslu á tækni, viðskipti og lög. Kjarnastarfsemi Háskólans í Reykjavík er kennsla og rannsóknir í umhverfi sem mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag,
þverfagleika, alþjóðlegu umhverfi, nýsköpun og góðri þjónustu.

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

Rannsóknir
Við Háskólann í Reykjavík eru stundaðar metnaðarfullar rannsóknir
sem næra kennslu og veita nýrri þekkingu og nýsköpun inn í
atvinnulíf og samfélag. Rannsóknir eru skapandi starf og brautryðjendaverk sem ekki verður stjórnað af öðru en þeim drifkrafti
sem knýr hvern vísindamann. Rannsóknir 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 við innlenda
og erlenda aðila sem grundvallast á heilindum og virðingu fyrir
heildarhagsmunum. 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.

Í háskólaráði eru 8 fastafulltrúar og 2 varamenn sem að vanda eru
skipaðir af eigendum skólans og eru fulltrúar íslensks atvinnulífs.
Formaður Stúdentafélags HR situr háskólaráðsfundi.
Háskólaráð er skipað eitt ár í senn.

Nýsköpun
Háskólinn í Reykjavík er uppspretta og driffjöður nýsköpunar og
skapar tækifæri fyrir yfirfærslu þekkingar og tækni með rannsóknum, kennslu og tengslum við atvinnulíf og samfélag.

Í háskólaráði árið 2010 sátu:

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

Eyjólfur Árni Rafnsson, framkvæmdastjóri, Mannvit hf.
Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, formaður
Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, Össur hf.
Katrín Olga Jóhannesdóttir, Skipti hf.
Kolbeinn Kolbeinsson, framkvæmdastjóri‚ ÍSTAK hf.
Kristín Friðgeirsdóttir, lektor, London Business School
Sigurður B. Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Green Diamond
Þórður Magnússon, stjórnarfomaður, Eyrir Invest.

Mannauður

Varamenn:

Háskólinn í Reykjavík býður starfsfólki hvetjandi starfsumhverfi,
áskorun í starfi, faglega endurgjöf og tækifæri til að eflast og hafa
áhrif. HR býður sanngjörn og samkeppnishæf kjör, sveigjanleika
og tækifæri til að sinna fjölskyldu, einkalífi og heilbrigðu líferni. HR
væntir þess að starfsmenn sýni fagmennsku og ábyrgð í starfi og
sinni því af jákvæðni og heilum hug.

Kristrún Heimisdóttir, lögfræðingur
Tómas Sigurðsson, forstjóri, Alcoa Fjarðaál.

Nám og kennsla
Háskólinn í Reykjavík býður nemendum framúrskarandi menntun sem felur í sér víðtæka þekkingu á fagsviði, djúpan skilning á
einstökum þáttum, hugtökum og kenningum, leikni í að beita
aðferðum fagsviðsins og hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi.
Í náminu er lögð áhersla á gagnrýna hugsun, sköpunargleði,
sjálfstæði, virka þátttöku, samstarf, raunhæf verkefni, fjölbreyttar
kennsluaðferðir, og tengsl við atvinnulíf og samfélag.

HÁSKÓLARÁÐ

Gæði starfs

Háskólaráð er skipað fulltrúum eigenda Háskólans í Reykjavík og
koma ﬂeiri frá Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og
Samtökum iðnaðarins. Háskólaráð HR markar stefnu háskólans,
ákveður stofnun nýrra deilda, ákvarðar inntökuskilyrði og ákvarðar
meginstarfstilhögun háskólans. Jafnframt ákveður það skólagjöld.
Háskólaráð hefur eftirlit með rekstri háskólans, bókhaldi og
meðferð á fjármunum hans, þ.m.t. sjóðum þeim, er háskólanum
tilheyra. Háskólaráð staðfestir rekstrar- og fjárfestingaráætlun
fyrir háskólann og ársreikning hans. Háskólaráð ræður rektor HR,
ákveður laun hans og önnur starfskjör.

Þjónusta og aðbúnaður
Háskólinn í Reykjavík leggur áherslu á að þjónusta og aðbúnaður
skapi góð skilyrði til náms og starfs. Þjónustan einkennist af fagmennsku, jákvæðni og hagsýni.

Sjálfbærni og ábyrgð
Háskólinn í Reykjavík leggur áherslu á sjálfbærni og ábyrgð í
starfsemi sinni og ber virðingu fyrir einstaklingum, samfélagi og
umhverfi.

Alþjóðlegt starf
Háskólinn í Reykjavík er alþjóðlegur háskóli þar sem viðmið í
rannsóknum og kennslu eru alþjóðleg. HR starfar með leiðandi
erlendum háskólum að kennslu og rannsóknum og leggur áherslu
á að þjálfa nemendur í alþjóðlegri samskiptafærni.

Þverfaglegt starf
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SKIPULAG OG MANNAUÐUR

Deildir Háskólans í Reykjavík voru fimm. Kennslufræði- og lýðheilsudeild, 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 prófessora í samráði við
rektor. Þeir skulu 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.

Mannauður
Í lok ársins 2010 störfuðu 282 fastir starfsmenn við Háskólann í
Reykjavík í 233 stöðugildum.
Tæp 70% starfsmanna hafa kennslu og/eða rannsóknarskyldu.
Rúm 30% starfsmanna starfa við stoðdeildir, á skrifstofum deilda
eða sem verkefnastjórar hjá Opna háskólanum.
Lektorar voru 42, dósentar 22 og prófessorar 16, eða 80 samtals. Af lektorum, dósentum og prófessorum höfðu 50 eða 63%
lokið doktorsprófi, en alls hafa 76 fastir starfsmenn skólans lokið
doktorsprófi. Fjölmargir stundakennarar sinna kennslu við skólann,
því lætur nærri að heildarfjöldi þeirra sem störfuðu fyrir HR á
árinu væri nærri 600 manns. Af föstum starfsmönnum HR voru
41% konur og 59% karlar í lok ársins. Í hópi lektora, dósenta og
prófessora voru konur þó aðeins 20% starfsmanna.

Skipulag

Framkvæmdastjórn HR er skipuð rektor sem er formaður framkvæmdastjórnar, forsetum deilda og öðrum lykilstarfsmönnum
samkvæmt ákvörðun rektors.
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Rektor kemur fram fyrir hönd háskólans, annast daglegan rekstur hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart háskólaráði. Rektor
situr fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétt, nema háskólaráð
ákveði annað um einstaka fundi. Rektor leggur árlega fram
fjárhagsáætlun HR fyrir háskólaráð til staðfestingar. Rektor ræður
forseta deilda og aðra lykilstarfsmenn háskólans.

KENNSLUFRÆÐI& LÝÐHEILSUDEILD

TÖLVUNARFRÆÐIDEILD

M a n n au ð u r
Kjarninn í starfsemi HR er kennsla, rannsóknir og atvinnulífstengsl
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Húsnæðismál

Rannsóknarráð

Námsráð

Rannsóknarráð skólans hefur það hlutverk að semja rannsóknarstefnu og leiðir til að koma henni í framkvæmd; að byggja upp og
viðhalda sterkri rannsóknarmenningu innan skólans; að ráðleggja
rektor og deildarforsetum í málefnum tengdum rannsóknum; að
þróa leiðir og verkferla sem styrkja stöðu skólans á rannsóknasviðinu; að auka fjármagn til rannsókna og hafa yfirumsjón
með dreifingu þess sem og að gæta hagsmuna rannsókna í
skólastarfinu. Ráðið heyrir beint undir rektor.

Námráð skólans 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.
Forstöðumaður kennslusviðs er ritari ráðsins. Ráðið heyrir beint
undir rektor og situr formaður fundi framkvæmdastjórnar skólans.

Skólaárið 2010-2011 hafði rannsóknarráð umsjón með rannsóknamati allra starfsmanna með rannsóknaskyldu en þetta var í fjórða
sinn sem slíkt mat fór fram. Niðurstöður matsins (sem m.a. eru
aðgengilegar á vefnum undir „Styrkur HR í rannsóknum“) voru
notaðar til að skipta rannsóknafé milli deilda skólans. Þær urðu
rannsóknaráði einnig tilefni til umræða um þörf á aðgerðum til
að viðhalda og tryggja framför á þessu sviði. Lista yfir áhyggjuefni og nauðsynlegar aðgerðir var beint til framkvæmdastjórnar og rannsóknaráða deilda og óskað eftir aðgerðaáætlunum frá rannsóknaráðum deildanna, en þær verða endurskoðaðar
eftir næsta mat. Þar sem komin var reynsla á reglur um skiptingu
rannsóknafjár voru, að loknu matinu 2010, lagðar til ákveðnar
smávægilegar breytingar, sem nú verið samþykktar í framkvæmdarstjórn.
Lokið var við og lagðar fyrir framkvæmdarstjórn reglur um setur
(Centers, Labs og Institutes) og um doktorsnám starfsmanna.
Auk þess að fjalla um ýmis mál sem til þeirra var beint og koma að
ýmsum ákvörðunum beindi rannsóknaráð nokkrum formlegum
ályktunum til framkvæmdarstjórnar, m.a. um nauðsyn þess að
ráða konrektor eða styrkja með öðrum hætti faglega stjórn skólans.

Námsráð gegnir mikilvægu hlutverki í gæðaeftirliti við skólann
og fylgist vel með nýjungum og þróun í kennslu bæði innan og
utan skólans. Námsráði ber að stuðla á framþróun í kennsluháttum við skólann og hefur Bologna-samkomulagið og Viðmið um
æðri menntun og prófgráður (National Quality Framework –
NQF) til hliðsjónar við sín störf. Námsráð kallar á sinn fund ýmsa
aðila við skólann til skrafs og ráðagerðar eftir því sem við á og er í
náinni samvinnu við stoðsvið skólans, t.d. kennslusvið, alþjóðasvið
skólans og stúdentaþjónustu.
Skólaárið 2010-2011 sinnti námsráð hefðbundnum störfum s.s.
að fylgjast með nýjungum í kennslu, meta nýjar námsbrautir,
endurskoða kennslumat, náms- og prófareglur og gæðahandbók kennara og vinna að stefnu HR í námi og kennslu. Einnig sá
námsráð um borgarafund akademískra stafsmanna (Town hall
meeting) sem fjallaði um þverfaglegt nám við skólann. Ráðið kom að
samræmingu reglna fyrir grunn- og meistaranám, fylgdi eftir vinnu
nefndar um skipulag anna við skólann og niðurstöðum nefndar
um heiðarleika.
Sérsök áhersla var lögð á þróun þverfaglegs náms við skólann,
mat á gæðum kennslu og þróun verkfæra og verkferla til þess
að efla þetta mat auk þess að leggja aukna áherslu á samvinnu
við rannsóknarráð. Einnig fjallaði ráðið sérstaklega um móttöku
nýnema og stuðning við þá í námi og lagði áherslu á að fjallað
yrði um námsmat á kennslufræðidegi fyrir kennara við upphaf
skólaársins 2011-2012. Í lok skólaárs tók ráðið saman skýrslu um
kennslu skólaárið 2010-2011.

Í byrjun árs 2008 hófust byggingaframkvæmdir við nýbyggingu
Háskólans í Reykjavík við Nauthólsvík. Þrátt fyrir efnahagshrun
og ýmsa erfiðleika við að ljúka fjármögnun og framkvæmdum var
öll starfsemi HR flutt í hið nýja húsnæði í byrjun skólaárs haustið
2010. Húsið var formlega vígt þann 11. nóvember 2010 og lögðu
þar Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra og
Magnús Júlíusson, formaður Stúdentafélags HR hornstein að
byggingunni.
Byggingin er nokkuð minni en ráðgert var í upphafi eða um 30.000
m² í stað 37.000 m². Af þeim sökum þurfti að gera ýmsar breytingar á hönnun og fyrirkomulagi og fresta ýmsu sem fyrirhugað var
að hafa í byggingunni. Þrjár deildir af fimm við háskólann fluttu í
húsnæðið í byrjun árs 2010; tækni og verkfræðideild, tölvunarfræðideild og viðskiptadeild, en lagadeild, kennslufræði- og
lýðheilsudeild og nokkrar stoðdeildir skólans fluttu inn haustið
2010.
Hönnun byggingarinnar styður við stefnu HR um góð samskipti
á milli einstakra deilda og þverfaglega kennslu og rannsóknir á
ýmsum sviðum. Miðjan, sem kallast Sólin, er stórt yfirbyggt torg
undir glerþaki á þremur hæðum og þar er margvísleg þjónustustarfsemi háskólans sem nýtist öllum deildum skólans, jafnt
nemendum sem kennurum.
Út frá Sólinni eru misstórar álmur, á tveimur til þremur hæðum,
sem bera nöfn reikistjarna í sólkerfinu, Venus, Mars og Úranus,
þar sem kennsla og rannsóknir fara fram og er lögð mikil áhersla
á góða vinnuaðstöðu nemenda og starfsmanna.
Í nýbyggingu HR í Nauthólsvík er sköpuð alveg ný aðstaða fyrir
nemendur. Aðstaða til náms og rannsókna verður eins og best
gerist í nágrannalöndum okkar. Mikil áhersla er lögð á vinnuaðstöðu nemenda, hópvinnurými og einstaklingsrými til að sinna
náminu. Tæknibúnaður í kennslustofum og víðar er í fremstu röð.
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Byggingin er í eigu Eignarhaldsfélagsins Fasteignar og er Hástoð
ehf., dótturfélag HR, með leigusamning við fasteignafélagið um
húsnæðið. Á árinu 2010 var gengið frá leigusamningi sem endurspeglar nýjar forsendur um fjárhagsstöðu háskólans í kjölfar efnahagshruns og niðurskurðar ríkisins til starfsemi háskóla. Óvissa er
um framtíð Eignarhaldsfélagsins Fasteignar og hver muni verða
eigandi húsnæðisins í framtíðinni.
Samhliða skólabyggingunni var lokið við byggingu Nauthóls í lok
ársins 2009, en þar er rekið veitingahús sem er opið almenningi
auk þess að þjóna starfsemi háskólans á ýmsan hátt. Samið var
við GJ veitingar ehf. um rekstur Nauthóls og rekstur veitingaþjónustu í HR byggingunni, sem gengur undir nafninu Málið. Eldhús
Nauthóls er nýtt að hluta fyrir matstofu HR og fyrir ráðstefnur og
fundi á vegum skólans. Afar jákvætt var að hafa á þessu svæði
góðan veitingastað til viðbótar við mötuneyti skólans. Auk þess
rekur Te og kaffi kaffihús í Sólinni, miðju háskólabyggingarinnar.
Hluti af húsnæði HR verður nýtt til útleigu fyrir sprota- og nýsköpunarfyrirtæki sem eru í samstarfi við HR og er sú aðstaða á 2. hæð
í Úranusi. Gera má ráð fyrir að það húsnæði verði orðið fullnýtt á
árunum 2011-2012.
Það hefur komið í ljós eftir að hin nýja bygging var tekin í notkun að
öll aðstaða til kennslu og rannsókna er nú í fremstu röð hér á landi
og þótt víðar væri leitað. Allar kennslustofur, rannsóknarstofur og
fyrirlestrasalir, sem eru nálægt 50 talsins, eru björt, rúmgóð og
búin bestu tækni.
Allt umhverfi háskólans er stórkostlegt og á svæðinu er tækifæri til
að byggja upp á næstu árum og áratugum eitt öflugasta háskólasamfélag í landinu.
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NEMENDUR

Haustið 2010 stunduðu um 2800 nemendur nám við Háskólann í
Reykjavík. Fjöldi nemenda hefur farið vaxandi síðustu ár en í boði
var nám í fimm háskóladeildum: Lagadeild (LD), viðskiptadeild
(VD), tækni- og verkfræðideild (TVD), tölvunarfræðideild (TD) og
kennslufræði- og lýðheilsudeild (KLD) auk náms á frumgreinasviði. Fjölmennasta háskóladeildin var TVD með 853 nemendur
(31%). Hlutfall HR-inga af heildarfjölda háskólastúdenta á landsvísu var 14%.

Mynd 3. Hlutfall karla og kvenna í deildum HR
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Mynd 1. Fjöldi nemenda eftir deildum
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Aldursdreifing
Stærstur hluti nemenda er 20-24 ára eða 36,3%. Meðalaldur
nemenda er u.þ.b.30 ár. Eldri nemendum hefur fjölgað síðustu ár
vegna aukins framboðs á meistaranámi.

Mynd 2. Aldursdreifing
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Frumgr.svið

Flestar námsbrautir voru í boði í TVD eða 27 en fæstar voru í boði
í LD eða tvær. Alls voru 30 meistaranámsbrautir í boði fyrir umsækjendur, flestar í TVD eða 13. Doktorsnám var í boði í fjórum
deildum HR, aðeins kennslufræði- og lýðheilsudeild bauð ekki
upp á slíkt nám.

Mynd 4. Fjöldi útskriftarnema eftir stigi náms
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Fjöldi útskriftarnemenda 2010
Árið 2010 útskrifaði Háskólinn í Reykjavík 876 nemendur og er það
stærsti útskriftarhópurinn í skólanum frá upphafi. Flestir nemendur útskrifuðust úr viðskiptadeild eða 299. Alls útskrifaði skólinn
nemendur af rúmlega 40 námsbrautum. Í fyrsta skipti útskrifaði
skólinn nemanda með doktorspróf og var það á sviði tölvunarfræði.
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Fjöldi nýnema
Á haustönn 2010 voru innritaðir um 1100 nýnemar inn á rúmlega
58 námsbrautir. Flestir nýnemar voru innritaðir í tækni- og verkfræðideild eða tæplega 400.

LD

Frumgreinasvið

KVK
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Kynjahlutföll
Karlar eru í meirihluta í HR eða hátt í 60% og er það athyglisvert
í ljósi þess að á landsvísu er hlutfall karla í háskólanámi 38,8%
(Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum haustið 2010,
Hagstofa Íslands, www.hagstofa.is).
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112

261

Bakkalárgráða
Meistaragráða

453

Gæðamál kennslu
Kennslumat var framkvæmt tvisvar sinnum á önn í öllum námskeiðum í grunnnámi og einu sinni til tvisvar sinnum í meistaranámi. Meðaltal skólans árið 2010 var 4,0 fyrir ánægjuvogina sem
er 0,1 lækkun frá fyrra ári (Hversu ánægður/óánægður varstu með
námskeiðið og kennsluna á misserinu?). Lagadeild HR var með
hæsta meðaltalið eða 4,1.
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DEILDIR HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

Nám við KLD árið 2010:
Grunnnám (BSc):
• Íþróttafræði
•	Sálfræði

Meistaranám (MSc):
•	Lýðheilsu- og kennslufræði (MEd)
•	Lýðheilsufræði (MPH)
•	Stjórnun og lýðheilsa (EMPH)
• Íþróttavísindi og þjálfun (MSc)
•	Heilsuþjálfun og kennsla (MEd)

Háskólaráð tók þá ákvörðun sumarið
2010 að leggja starfssemi kennslufræðiog lýðheilsudeildar niður frá og með 1. júlí
2011.
Frá þeim tíma tilheyrir námsbraut
í sálfræði viðskiptadeild og námsbraut
í íþróttafræði tækni- og verkfræðideild.

KENNSLUFRÆÐI – OG LÝÐHEILSUDEILD

LAGADEILD

Kennsla og gráður

Kennsla og gráður

Deildin er mótuð og skipulögð í góðu samstarfi við skóla sem standa framarlega í
kennslu og rannsóknum á sviði lýðheilsu og kennslufræða, en þar má nefna Columbia
háskóla í New York, Penn State háskóla í Pennsylvaníu, Karolinska Institutet í Stokkhólmi,
Nordic School of Public Health í Gautaborg og King’s College í London.

Haustið 2009 var deildinni veitt heimild til þess að bjóða upp á doktorsnám í lögfræði.
Fyrsti doktorsneminn hóf nám við deildina haustið 2010 en hann kemur frá Póllandi.

Rannsóknir
Við KLD er starfrækt rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir & greining (R&G). Markmið R&G
er að sinna þekkingarsköpun og útbreiðslu þekkingar á málefnum barna og ungs fólks.
Þar hafa kennarar og nemendur aðgang að stórum gagnagrunni sem byggður hefur
verið upp á undanförnum árum og hefur að geyma upplýsingar um fjölmarga þætti er
varða ungt fólk á Íslandi. Niðurstöður rannsóknanna birtast í alþjóðlegum ritrýndum
tímaritum en einnig í skýrslum og bókum. Kennarar deildarinnar sinna auk þessa
fjölmörgum öðrum rannsóknum.

Tengsl við atvinnulífið
Hluti námsins er skipulagður í öflugu starfsnámi, þar sem nemendum býðst að kenna
við valda grunn- og framhaldsskóla, undir leiðsögn leiðbeinanda frá HR í samstarfi við
reynda kennara í viðkomandi skólum. Þá gefst nemendum kostur á að vinna verkefni
í samstarfi við fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök, aðrar deildir HR og erlenda háskóla.

Þórður S. Gunnarsson sem gegnt hafði starfi forseta lagadeildar frá upphafi sagði upp
starfi sínu í byrjun sumars og var auglýst eftir nýjum deildarforseta. Einn umsækjandi
var um stöðuna, dr. juris Guðmundur Sigurðsson og tók hann við starfinu 1. janúar 2011.
Kennsluverðlaun Háskólans í Reykjavík voru afhent í fyrsta sinn árið 2010 og fyrsti
handhafi þeirra var dr. juris Guðmundur Sigurðsson prófessor við lagadeild. Tilgangur
verðlaunanna er að hvetja til nýsköpunar og þróunarstarfs í kennslu.

Rannsóknir

Nám við LD árið 2010:
Grunnnám (BSc):
• BA

Meistaranám (MSc):
• ML

Doktorsnám:
•	PhD

Kennarar við lagadeild hafa á undanförnum árum fengið úthlutað styrkjum úr innlendum
og erlendum samkeppnissjóðum og náð í þeim efnum mjög athyglisverðum árangri.
DOMAC stóð fyrir alþjóðlegri ráðstefnu í Amsterdam þar sem rannsókn á áhrifum
alþjóðadómstóla á landsrétt í málum er varða gróf og víðtæk mannúðar – og mannréttindabrot var kynnt, en unnið hefur verið að verkefninu frá árinu 2008.

Stofnanir á vegum lagadeildar HR:
•
•
•

Evrópuréttarstofnun HR
Fjármálaréttarstofnun HR
Auðlindaréttarstofnun HR

Auk þess er Miðstöð Evrópuupplýsinga (EUi) starfrækt við lagadeild HR.

Tengsl við atvinnulíf
Stór hluti meistaranema sækir starfsnám sem boðið er upp hjá fyrirtækjum og stofnunum á grundvelli starfsnámssamninga sem deildin gerir.
Kennarar lagadeildar unnu margvísleg lögfræðileg verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir
þ.m.t. ríkisfyrirtæki og ráðuneyti. Þessi verkefni eru af margvíslegum toga og má þar
nefna lögfræðilegar álitsgerðir og undirbúning undir lagasetningu. Nokkrir kennarar
aðstoðuðu við gerð skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.
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Nám við TD árið 2010:
Diplómanám:
•	Tölvunarfræði

Grunnnám (BSc):
•	Tölvunarfræði
•	Hugbúnaðarverkfræði

Meistaranám (MSc):
•	Tölvunarfræði
•	Hugbúnaðarverkfræði
Sameiginlegt meistaranám með Háskólanum í Camerino (UNICAM)

Doktorsnám:
•	PhD

TÖLVUNARFRÆÐIDEILD

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD

Kennsla og gráður

Kennsla og gráður

Tölvunarfræðideild gerði samstarfssamning við samtök íslenskra tölvuleikjafyrirtækja
(IGI) um kennslu á sviði tölvuleikjagerðar. Samningurinn leggur einnig grunn að samstarfi í framhaldsnámi og rannsóknum.

Í tækninámi við Háskólann í Reykjavík er lögð sérstök áhersla á hagnýtan þátt námsins.
Góð aðstaða er til verklegrar kennslu við deildina og lögð hefur verið aukin áhersla á
lausn hagnýtra verkefna í náminu.

Dr. Ari Kristinn Jónsson, fyrrverandi forseti tölvunarfræðideildar, var ráðinn í starf
rektors Háskólans í Reykjavík. Nýr deildarforseti var ráðinn dr. Björn Þór Jónsson, sem
starfað hefur við deildina í rúman áratug, en hann var valinn úr hópi 16 erlendra og
innlendra umsækjenda.

Tækni- og verkfræðideild sótti um leyfi til að útskrifa nemendur með doktorspróf í verkfræði og skyldum greinum til menntamálaráðuneytisins í maí 2009. Í kjölfar úttektarnefndar sem skipuð var þremur erlendum sérfræðingum veitti ráðuneytið TVD leyfi til
að taka upp doktorsnám. Þetta er stór áfangi fyrir deildina og að nokkru leyti síðasti
áfanginn í uppbyggingu hennar, en nú þegar stunda um 10 nemendur doktorsnám við
deildina.

Efling doktorsnámsins hélt einnig áfram á árinu og stunduðu alls níu nemendur
doktorsnám í árslok 2010 undir handleiðslu vísindamanna tölvunarfræðideildar.

Rannsóknir
Rannsóknir
Fimm rannsóknarsetur starfa við deildina: Gervigreindarsetur (CADIA), Þekkingarsetur
í fræðilegri tölvunarfræði (ICE-TCS), Þekkingarsetur í hugbúnaðarfræði (ICE-ROSE),
Gagnasetur og Máltæknisetur. ICE-TCS og CADIA fögnuðu fimm ára afmæli á árinu
með því að halda ráðstefnur.
Alls birtu vísindamenn deildarinnar rúmlega 70 greinar á alþjóðlegum ritrýndum vettvangi á árinu, sem skiptust jafnt milli tímaritsgreina og ráðstefnugreina. Þetta eru um 3,6
greinar á vísindamann að meðaltali, sem ber vitni um styrk deildarinnar í rannsóknum.
Þá stóðu starfsmenn deildarinnar fyrir þremur alþjóðlegum ráðstefnum á árinu í samstarfi við innlenda og erlenda kollega (IceTAL, NordiCHI, og NORCOM).
Á árinu 2010 voru veitt í fyrsta sinn rannsóknarverðlaun HR til einstaklings sem hefur
stundað framúrskarandi rannsóknir á ferli sínum. Fyrsti viðtakandi þessarra verðlauna
var Magnús Már Halldórsson, prófessor við tölvunarfræðideild HR.

Tengsl við atvinnulíf
Niðurstöður rannsókna deildarinnar nýtast á ýmsan hátt í atvinnulífinu. Deildin hefur
meðal annars starfað með fyrirtækjum eins og CCP, og á árinu bættist við samstarf við
Össur og Orkuveitu Reykjavíkur.
Starfsmenn Gervigreindarseturs starfa með sprotafyrirtækjunum Vitver og MindGames,
en MindGames hefur hlotið margs kyns viðurkenningar á árinu. Sprotafyrirtækið
Videntifier Technologies, sem sprottið er upp úr rannsóknum Gagnaseturs, skrifaði á
árinu undir samning við Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins.
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Frá árinu 2007 hafa birtingar starfsmanna deildarinnar í alþjóðlegum tímaritum aukist
gríðarlega og styrkir vegna verkefna sem starfsmenn deildarinnar leiða hafa tvöfaldast.
Á árinu 2010 birtu þeir starfmenn deildarinnar sem stunda rannsóknir (akademískir starfsmenn, nýdoktorar, sérfræðingar, o.fl.) að meðaltali 4,0 ritrýnd verk og nær eingöngu
á erlendum vettvangi.
Deildin er í nánu samstarfi við stofnanir og fyrirtæki á Íslandi um rannsóknir, t.d. á
sviði stofnfruma með Blóðbanka Íslands, steinsteypu með ICI RHEO Center (Nýsköpunarmiðstöð Íslands) og Landspítalann.

Tengsl við atvinnulíf
Fjölmörg nemendaverkefni og rannsóknarverkefni innan tækni- og verkfræðideildar
eru unnin í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir og umtalsverður fjöldi stundakennara úr
atvinnulífinu kennir við deildina.
Á árunum 2009-2010 tók tækni- og verkfræðideild þátt í stofnun þriggja sprotafyrirtækja
sem tengjast nýsköpunar- og rannsóknarverkefnum sem unnin hafa verið við deildina.

Nám við TVD árið 2010:
Diplómanám:
• Byggingariðnfræði
•	Rafiðnfræði
•	Rekstrariðnfræði
•	Véliðnfræði

Grunnnám (BSc):
• Byggingafræði
• Byggingartæknifræði
•	Iðnaðartæknifræði
•	Rafmagnstæknifræði
•	Vél- og orkutæknifræði
•	Hátækniverkfræði
•	Fjármálaverkfræði
•	Heilbrigðisverkfræði
•	Rekstrarverkfræði
•	Vélaverkfræði

Meistaranám (MSc):
•	Fjármálaverkfræði
•	Heilbrigðisverkfræði
•	Rekstrarverkfræði
•	Vélaverkfræði
• Byggingarverkfræði
•	Framkvæmdastjórnun
•	Skipulagsfræði og samgöngur
• Ákvarðanaverkfræði
•	Rafmagnsverkfræði
•	Orkuverkfræði (REYST)

Doktorsnám:
PhD í verk- og tæknivísindum
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Nám við TD árið 2010:
Diplómanám:
•	Fjármál og rekstur
•	Stjórnun
• Markaðsfræði

Grunnnám (BSc):
•	Viðskiptafræði
•	Viðskiptafræði
(háskólanám með vinnu)

VIÐSKIPTADEILD

RANNSÓKNIR VIÐ HR

Kennsla og gráður

Á árinu 2010 störfuðu við skólann um 149 akademískir starfsmenn með rannsóknarskyldu (sjá töflu 1) að
margvíslegum rannsóknarverkefnum í samstarfi við bæði innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir og fyrirtæki.

Um 800 nemendur stunduðu nám við viðskiptadeild á árinu 2010 og voru kennd 170
námskeið.
Fastráðnir kennarar og starfsmenn voru í kringum 35, til viðbótar störfuðu um 60
íslenskir stundakennarar við deildina og 30 útlendir stundakennarar.
Árið 2010 voru doktorsnemar við viðskiptadeild tveir talsins og lögðu þeir stund á
doktorsnám í viðskiptafræði annars vegar og reikningshaldi og endurskoðun hins vegar. Félag löggildra endurskoðenda veitti síðarnefnda doktorsnemanum veglegan styrk.

Rannsóknir

•	Alþjóðaviðskipti (MSc)
•	Stjórnunarreikningsskil
og viðskiptafærni
•	Reikningshald og endurskoðun
•	Fjármál fyrirtækja
•	Fjárfestingarstjórnun
• MBA

Viðskiptadeild HR er með hæsta hlutfall doktorsmenntaðra kennara af öllum viðskiptaháskólum landsins. Hlutfall prófessora og dósenta með doktorsgráðu er 100% og 48%
meðal lektora. Í deildinni eru nokkrar rannsóknarmiðstöðvar og rannsóknarhópar, en
sterkustu svið deildarinnar í rannsóknum eru hagfræði og fjármál, frumkvöðlafræði
og nýsköpun, mannauðsstjórnun, markaðsfræði og neytendahegðun. Árið 2010 birtu
akademískir starfsmenn viðskiptadeildar 17 greinar í ritrýndum tímaritum, þar af 9 í
svokölluðum viðurkenndum ISI-ritum. Viðskiptadeild HR birti flestar ritrýndar alþjóðlegar greinar af öllum viðskiptaháskólum landsins líkt og fyrri ár. Einnig voru 22 rannsóknir
kynntar á ráðstefnum og 5 bókarkaflar birtir.

Doktorsnám:

Tengsl við atvinnulífið

Meistaranám (MSc):

•	PhD í viðskiptafræði

Frá haustinu 2009 hefur nemendum í grunnnámi í viðskiptadeild verið boðið upp á
starfsnám (e. internship) á þriðja og síðasta ári námsins. Á meistarastigi er nemendum
á öðru og þriðja ári boðið upp á starfsnám. Reynslan af starfsnámi í grunnnámi hefur
verið mjög góð og stór hluti þeirra nemenda sem hafa tekið þátt hafa fengið starf hjá
viðkomandi fyrirtækjum í kjölfarið.
Kennarar deildarinnar hafa margvísleg tengsl við atvinnulífið; þeir sitja í nefndum og
ráðum, veita ráðgjöf, skipuleggja ráðstefnur, stunda rannsóknir í samstarfi við atvinnulífið o.m.fl. Fjöldi nemenda vann að raunhæfum verkefnum fyrir fyrirtæki og stofnanir.

Tafla 1. Fjöldi akademískra starfsmanna með rannsóknarskyldu 2010*.
Deild

Fjöldi prófessora/
deildarforseta

Fjöldi dósenta

Fjöldi lektora Aðrir akademískir
starfsmenn*

Viðskiptadeild

2

7

13

4

26

Lagadeild

5

3

2

4

14

Samtals

Tölvunarfræðideild

6

6

4

18

34

Tækni- og
verkfræðideild

5

13

22

15

55

Kennslufræði- og
lýðheilsudeild

7

2

4

7

20

25

31

45

48

149

Samtals

* Þeir sem byrjuðu starf við HR á árinu og þeir sem hættu eru taldir með.
**Aðrir akademískir starfsmenn: Aðjúnktar, nýdoktorar, gestaprófessorar og aðrir sérfræðingar með rannsóknarskyldu.

Rannsóknarráð HR mótar stefnu skólans í rannsóknum og veitir ráðgjöf um framkvæmd hennar til rektors, konrektors og forseta deilda. Rannsóknarráð var á árinu 2010 skipað eftirfarandi starfsmönnum HR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álfgeir Logi Kristjánsson, lektor við kennslufræði- og lýðheilsudeild (fyrri hluta ársins).
Brynjar Karlsson, dósent við tækni- og verkfræðideild.
Luca Aceto, prófessor við tölvunarfræðideild (formaður fyrri hluta ársins).
Ragnhildur Helgadóttir, prófessor við lagadeild (formaður seinni hluta ársins).
Valdimar Sigurðsson, Nova dósent við viðskiptadeild.
Yngvi Björnsson, dósent við tölvunarfræðideild (fyrri hluta ársins).
Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, lektor við kennslufræði- og lýðheilsudeild (seinni hluta ársins).
Karl Ægir Karlsson, dósent við tækni- og verkfræðideild (fyrir Brynjar Karlsson).
Þórdís Ingadóttir, dósent við lagadeild (seinni hluta ársins).

Á árinu 2010, eins og á árunum 2007 til 2009, var gert ítarlegt mat á rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna við skólann af 5 manna nefnd erlendra sérfræðinga. Þetta árlega mat er m.a. 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 þessa árlega mats er
einnig lögð til grundvallar við skiptingu rannsóknarfjár frá ríkinu á milli deilda skólans. Rannsóknarráð HR hefur
yfirumsjón með matinu sem einnig er afar mikilvægur þáttur í gæðaeftirliti rannsókna við skólann. Meginniðurstöðu
matsins 2010 má sjá á mynd 1.
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Erlenda matsnefndin raðar akademískum starfsmönnum í
eftirfarandi 5 flokka, þ.e. gefur rannsóknarstig (e. „score“) á
kvarðanum 0-4:
0)	Engin eða lítil sem engin rannsóknarstarfsemi.
1)	Lítil en ekki ómarkverð rannsóknarstarfsemi.
2)	Framlag til rannsóknarsamfélagsins en lítil áhrif.
3)	Allnokkur og virk hlutdeild í rannsóknarsamfélaginu, með
greinilegu framlagi og áhrifum.
4) Mikilvæg og virk þátttaka í rannsóknarsamfélaginu, með
talsverðu framlagi og áhrifum.

Heildarstyrkupphæð til skólans úr Rannsóknasjóði Vísindaog tækniráðs hefur aukist ár frá ári og 2010 fékk skólinn um
111 milljónir króna til 18 verkefna (sjá mynd 3). Á aðeins fjórum
árum, þ.e. 2007-2010, hefur heildarstyrkupphæð úr innlendum
samkeppnissjóðum til skólans þrefaldast, eða úr um 70 m.kr.
árið 2007 í um 221 m.kr. árið 2010 (sjá mynd 4). Á sama tíma
hefur meðalstyrkupphæðin á verkefni hækkað úr 2,6 í 6,1 millj.
kr. Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir innlenda styrki til HR á árinu 2010.

200

150

40

0

68.365

60.000

28

25

9

18

17
6

2007

5
2008

4

6
2009

3
2010

Ritrýndir bókarkaflar

55%

30

14
3

Ritrýndar bækur

37.980

40.000

41

40

Greinar, veggspjöld og útdrættir á ritrýndum ráðstefnum/í ritrýndum ráðstefnuritum

51.400

55%

60

Greinar í ritrýndum tímaritum

31

30

3

22
55%

0

2007

2008

2009

2010

Fjöldi greina í ritrýnd tímarit
Þar af fjöldi greina í ISI-tímarit
Heimild: Rannsóknarskýrslur akademískra starfsmanna HR 2007–2010.

Annað ritrýnt efni
Heimild: Rannsóknarskýrslur akademískra starfsmanna HR 2007–2010.
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20.000
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5
0
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53

80.229

35
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73

40

6

80.000

55%

90
62

111.044

100.000

113
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88

Mynd 3: Styrkupphæð úr rannsóknasjóði vísindaog tækniráðs til HR 2005–2010, í þús.kr.
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Mynd 1: Fjöldi akademískra starfsmanna í hverjum stigaflokki
rannsóknarmats HR 2010
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120.000

Mynd 6: Fjöldi greina HR sem birtar eru í nafni skólans
í ritrýndum tímaritum 2007–2010 og þar af fjöldi
greina í ISI-tímaritum

Mynd 5: Fjöldi birtinga HR í nafni skólans á ritrýndum
vettvangi 2007–2010
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2008
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Fjöldi birtra greina í ritrýnd tímarit hefur ekki aðeins aukist jafnt
og þétt síðustu árin, einnig hlutfall þeirra greina sem birtar eru í
ISI-tímaritum, þ.e. úr 55% árið 2007 í 78% árið 2010 (sjá mynd 6).

Heimild: Rannsóknamiðstöð Íslands – RANNÍS.
Score 0

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Mynd 4: Styrkupphæð úr innlendum samkeppnissjóðum
til HR 2007–2010 í þús.kr.

Heimild: Rannsóknarmat HR 2010.
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Á mynd 2 má sjá hvernig rannsóknarframlagi ríkisins
hefur hlutfallslega verið skipt á milli deilda 2010. Samanlagður
akademískur styrkur starfsmanna hverrar deildar, mældur í
rannsóknarstigum (sjá nánar að ofan), ræður því hve hátt hlutfall hver deild fær af rannsóknarframlagi ríkisins hverju sinni.
Rannsóknarframlag ríkisins til HR árið 2008 var samtals 365
millj.kr., árið 2009 samtals 382 millj.kr. og samtals 369 millj.kr.
árið 2010.
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Mynd 2: Hlutfallsleg skipting á rannsóknarframlagi
ríkisins 2010
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Heimild: Rannsóknamiðstöð Íslands – RANNÍS
og aðrir íslenskir samkeppnissjóðir.
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34,9%

LD
KLD
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28,9%
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Heimild: Rannsóknarmat HR 2009.
11,9%
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Samkvæmt rannsóknarskýrslum 2010 er nú um helmingur
birtinga HR í nafni skólans í ritrýndum tímaritum og hefur
heildarfjöldi birtinga í nafni skólans á ritrýndum vettvangi aukist
verulega á árunum 2007-2010, eða þrefaldast (sjá mynd 5).
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OPNI HÁSKÓLINN Í HR

Opni háskólinn í HR samanstendur af 6 þekkingargáttum eða starfseiningum sem þjóna ólíkum
hópum:
•
•
•
•
•
•

FagMennt (Continuous Education)
StjórnMennt (Executive Education)
FrumgreinaMennt (Preliminary Education)
FrumkvöðlaMennt (Entreprenerial education)
GrunnMennt (Youth Education)
FjarMennt (International Education)

Þjónusta
Rúmlega 500 námskeið eru á námsskrá Opna háskólans og um 280 leiðbeinendur koma að kennslu
en í þeim hópi eru fræðimenn HR, frumgreinakennarar og kennarar erlendra samstarfsháskóla auk
sérfræðinga úr íslensku atvinnulífi. 21 fastráðinn starfsmaður vinnur hjá Opna háskólanum í HR.

Um 8.800 nemendur sóttu nám og viðburði í Opna háskólanum í HR árið 2010, en alls voru haldin 414
námskeið/viðburðir á árinu. Þá þjónaði Opni háskólinn fleiri en 60 fyrirtækum árið 2010 með sérsniðnum lausnum fyrir vinnustaði. Meðalþátttakendamat árið 2010 fyrir FagMennt var 4,53 (af 5 mögulegum), StjórMennt 4,51 og FrumgreinaMennt 3,93. Rúmlega 40 þróunarverkefni voru unnin á árinu,
þar af fóru 22 í framkvæmd 2010. Samstarfssamningar voru undirritaðir við fleiri fræðslumiðstöðvar
og þekkingarbirgja, m.a Símey, Ríkiskaup, FME, Verkefnalausnir, StarfsAfl, Melar Sport, Leikn o.fl.
Námsleið

Fjöldi þátttakenda

Meðalnámsmat

Fjöldi
viðburða

FagMennt

2,173

4.53

96

Lengra nám

1,066

4.31

22

Námsbraut

126

4.75

29

Opið námskeið

484

4.58

29

Sérsniðin lausn

497

4.52

16

FrumgreinaMennt

491

3.92

71

10

1

Undirbúningsnám - haustönn

209

4.06

33

Undirbúningsnám - vorönn

169

3.77

33

Upprifjunarnámskeið haustönn

83

3

Upprifjunarnámskeið vorönn

20

1

StjórnMennt
Coaching / einkaþjálfun

6,087

4.51

2008

2009

2010

Fjöldi nemenda / þátttakenda

4,970

6,884

7,800

8,751

90

223

300

149

3

11

19

24

8

Erlend námskeið

590

22

Fyrirlestrar og Gull í Mund

480

4.70

16

Opið námskeið

765

4.41

52

950

Fjöldi formlegra samstarfsaðila
(strategic alliances)

Nýjungar á árinu
Á meðal nýrra námskeiða má nefna námskeið og rannsóknir um afreksmenn og frammistöðu (Taktu
Flugið), lengra nám um ábyrgð og árangur stjórnarmanna í samstarfi við VI og FME, framhaldsnámskeið í samningatækni, opin námskeið um virði trausts, stjórnarskrá lýðveldisins, útboðsmál (Win that
Bid), ráðstefnu um hamingjuna með Tal Ben Shahar, lengra nám í stjórnun og forystu í ferðaþjónustu,
sem og námsbrautir í markþjálfun, markaðssamskiptum og almannatengslum, og flutningafræði.
Hátt á fjórða hundrað erlendra þátttakenda sóttu viðburði skólans á árinu. Þar bera hæst hópar frá
háskólum Evrópu, í samstarfi við Þróunarsjóð EFTA sem sóttu námskeið í University Diadadics og
The International University, sem og stjórnendateymi sem komu til landsins til að sækja sérsniðna
stjórnendaþjálfun á vegum Actavis. Að auki voru kennd námskeið í 7 Habits og highly effective teens
fyrir hópa ungmenna frá Spáni. Einnig færðist í aukanna útflutningur kennara um Opna háskólann,
einkum á sviði enskukennslu. Nemendur frumgreina sóttu einnig sumarnámskeið í Burgos með
stuðnings Leonardo.
Starfsmenn Opna háskólans sóttu námskeið í Póllandi og hlutu þjálfun í þjónustustjórnun, viðskiptavinatryggð (CRM), íslenskunámskeið, gerð hugarkorta, markaðsmálum o.fl.

247

27

Ráðstefna

2007

Fjöldi leiðbeinenda / þjálfara

Starfsemi

Erlend námskeið

Nokkrar starfsemistölur Opni háskólinn

1

Sérsniðin lausn

3,275

4.58

148

Grand Total

8,751

4.31

414

Í töflu hér að neðan er að finna sögulegt yfirlit yfir starfsemi Opna háskólans í HR.
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Stúdentaþjónusta
og Atvinnuþjónusta

Á vorönn voru fjórir náms- og starfsráðgjafar starfandi við skólann en þrír á haustönn. Þessir ráðgjafar
störfuðu undir merkjum Stúdentaþjónustu og atvinnuþjónustu Háskólans í Reykjavík. Starfsemi
Stúdentaþjónustu og atvinnuþjónustu fékk á árinu sitt framtíðarhúsnæði á 1. hæð í Úranusi.

Markmið Stúdentaþjónustu og atvinnuþjónustu HR er að styrkja stöðu nemenda m.a.
með því að:
•	Efla sjálfsþekkingu þeirra, sjálfsöryggi og metnað meðal annars með því að styrkja fagleg vinnubrögð og þverfaglega færni.
•	Hvetja nemendur til að tengja eigin styrkleika, áhugasvið og gildismat við starfsumhverfi framtíðar
í því skyni að skapa metnaðarfulla framtíðarsýn.
•	Undirbúa nemendur fyrir starfsleit og miðla störfum við hæfi.

Viðtöl
Náms- og starfsráðgjafar eru með viðtalstíma fyrir alla nemendur skólans og aðra sem sækjast eftir
upplýsingum um nám í HR. Heildarfjöldi skráðra viðtala árið 2010 var um 1438, auk þess um 733
símaviðtöl og 1599 fyrirspurnum var svarað í tölvupósti. Alls eru þetta um 3770 erindi yfir árið. Veitt
er ráðgjöf er varðar námstækni, stuðning í náminu, upplýsingar um nám í HR almennt, áhugasvið,
persónuleg mál, sérrúrræði í námi og margt fleira.

Þverfagleg námskeið Stúdenta- og atvinnuþjónustu
Stúdentaþjónusta HR býður nemendum skólans fjölbreytt þverfagleg námskeið þar sem meðal
annars er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér markmiðssetningu, tímastjórnun, lestrartækni,
próftækni og fleira sem stuðlar að betri árangri í námi. Á haustönn 2010 var tekin upp sú nýbreytni að
hafa eyðu í stundaskrá nýnema í kringum hádegishlé á miðvikudögum til að þeir gætu sótt námskeið
hjá Stúdentaþjónustu HR. Þessi nýjung mæltist vel fyrir hjá nemendum og starfsfólki.
Fjöldi námskeiða Stúdenta- og atvinnuþjónustu HR voru 75 og þau sóttu 1301 nemendur. Auk þess
mættu um 600 nemendur á 60 mínútna námskeið Stúdentaþjónustu á NÝNEMADÖGUM HR.

Áhugakönnun
Stúdentaþjónusta HR sér um fyrirlögn á Áhugakönnun Strong (Strong Interest Inventory) fyrir nemendur skólans, en það er elsta og mest rannsakaða áhugasviðspróf í heimi. Niðurstöðurnar segja til um í
hvaða átt áhugi viðkomandi beinist varðandi val á námi, starfi og tómstundum.

Nemendur á námskeiðum 2010
43

Tímastjórnun og markmiðasetning
35

Árangursrík samskipti
Forsetalistanemendur gefa góð ráð

11

Að sækja um háskólanám erlendis

12
8

Undirbúningur fyrir atvinnuleit

48

Stjórnun starfsframa
Námstækni sál- og íþróttafræði

90

Önnur námskeið

122
108
127

Námstækninámskeið
Lestrar- og glósutækni

82

Kvíðastjórnun

46
17

Nýttu það sem í þér býr

28

Strong

53

Próftækninámskeið

50

Hvað er hamingja?

95

Slökun og mindfulness

Aðstoðarkerfi
Stúdentaþjónusta HR sér um aðstoðarkerfi fyrir nemendur með sértæka námsörðugleika eða hamlanir. Nemendur þurfa að skila greiningu frá sérfræðingi til að hægt sé að veita þeim sérúrræði í námi.

Árangursríkar kynningar á verkefnum

45
74

Náðu árangri undir álagi
35

Hvert stefni ég í framtíðinni

32

Hvernig á að útbúa vinningsumsókn
19

Undirbúningur fyrir atvinnuviðtalið

22

Atvinnuviðtalið
Atvinnutækifæri fyrir verk- og

33

Ferilskrágerð

33

Samningatækni

33

0
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Alþjóðaskrifstofa

BÓKASAFN OG UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA (BUHR)

Alþjóðaskrifstofa Háskólans í Reykjavík ber ábyrgð á alþjóðavæðingu skólans og stuðlar meðal
annars að aukinni þátttöku Háskólans í Reykjavík í áætlunum Evrópusambandsins á sviði vísinda,
menntunar og þjálfunar, sem og auknum stúdenta- og kennaraskiptum við háskóla erlendis.

Það hefur verið stefna stjórnenda BUHR frá opnun safnsins í ársbyrjun 1999 að nýta upplýsingatæknina sem mest við uppbyggingu safnsins og er það að stórum hluta rafrænt bókasafn. BUHR er
áskrifandi að fjölmörgum lykilgagnasöfnum og rafrænum tímaritum á fræðasviðum HR, ýmist eitt eða
í samstarfi við önnur bókasöfn. Áherslan á rafrænt bókasafn hefur gert BUHR kleift að mæta þeim
áskorunum sem felast í stöðugri þróun náms og rannsókna við HR.

Í árslok 2010 höfðu verið gerðir samningar við 218 háskóla, auk háskóla í Conahec-netinu og
norræna Norek-netinu. Virkir skiptinemasamningar voru 102 en stefna alþjóðaskrifstofunnar er að
endurskoða gilda samninga og huga frekar að gæðum en magni.
Skiptinemum HR fjölgaði umtalsvert árið 2010 og fóru 122 nemendur í skiptinám, ýmist í eitt eða tvö
misseri. Flestir nemanna komu úr VD eða 59 talsins. Mest var þó aukning á nemum í skiptinámi í TVD
en þeim fjölgaði úr 16 í 34 frá fyrra ári. Enn fjölgaði skiptinemum sem sóttu nám til HR og voru þeir
181 talsins árið 2010.
HR vann mikið með Pólverjum árið 2010 og tók á móti fjölmörgum gestum pólskra háskóla. Þá vann
alþjóðaskrifstofa með Opna Háskólanum að skipulagi námskeiða fyrir háskólastarfsmenn þeirra landa
sem þiggja styrk úr Þróunarsjóði EFTA. Yfir 300 manns sóttu námskeiðin. Jafnframt naut alþjóðaskrifstofa starfskrafta þriggja pólskra háskólanema sem komu í starfsnám. Loks skipulagði skrifstofan ferð
30 starfsmanna HR á námskeið í Póllandi.

Fræðsla
Upplýsingalæsisfræðsla er miðlægur og vaxandi þáttur í starfsemi BUHR. Upplýsingalæsi eykur
hæfni einstaklinga til að takast á við síbreytilegt og krefjandi starfsumhverfi og búa sig undir frekara
háskólanám og þátttöku í vísindasamfélagi. Árið 2010 sátu um 1.300 HR-ingar fræðslu og kynningar
á vegum BUHR og upplýsingaviðtöl voru um 300.

Helstu nýjungar árið 2010
•	Upplýsingavakt í þjónustuborði alla virka daga frá 11:00-12:00, 13:00-15:00.
•	Félagsmiðlarnir Facebook og Twitter nýttir til að kynna BUHR og auka sýnileika.
•	Skemman – rafrænt varðveislusafn íslenskra háskólabókasafna. Lokaritgerðir og fræðileg skrif í
opnum aðgangi.
•	Innleiðing millisafnalánþáttar í upplýsingakerfinu Gegni bætir þjónustu vegna greinapantana.
	Af greiddar greinar og bækur frá öðrum bókasöfnum voru um 1.000 árið 2010.
Yfir vetrarmánuðina var afgreiðsla bókasafnsins opin í 66 klst. á viku og í fyrsta sinn á sunnudögum.
Handhafar aðgangskorta höfðu auk þess aðgang að safninu til kl. 22:00 virka daga. Fastir starfsmenn
árið 2010 voru 7 í 6 stöðugildum, auk þess sem nemendur aðstoðuðu á safninu milli kl. 17:00–20:00
tvö kvöld í viku og um helgar.

Af faglegum vettvangi
Upplýsingafræðingar BUHR eru virkir í faglegu samstarfi. Samvinna við Landskerfi bókasafna,
rekstraraðila upplýsingakerfisins Gegnis, árið 2010 fólst í setu í stýrihópi vegna innleiðingar millisafnalánaþáttar, verkefnisstjórn SFX-Classic krækjukerfis og starfshópi um samræmda skráningu rafræns
efnis í Gegni. Samvinna við Upplýsingu, félag bókasafns- og upplýsingafræða, fólst í setu í fagráði
félagsins og í stýrihópi um ímynd stéttarinnar. Tveir starfsmenn BUHR komu að norrænu ráðstefnunni
Nord I&D sem haldin var í Bergen undir yfirskriftinni Trusting the Web. Annar sat í undirbúningsnefnd,
hinn flutti þar erindið Tools for trusted content sem vakti mikla athygli ráðstefnugesta. Starfsmenn
BUHR fluttu einnig erindi á landsfundi Upplýsingar í Stykkishólmi í október, Upplýsingalæsisfræðsla í
HR. Þá var jólafundur Upplýsingar haldinn í húsakynnum BUHR. Fundurinn heppnaðist vel og mættu
um 150 bókasafns- og upplýsingafræðingar til að skoða nýja og glæsilega aðstöðu bókasafnsins og
gera sér glaðan dag. Forstöðumaður BUHR sat í stjórnarnefnd landsaðgangs að rafrænum tímaritum
og gagnasöfnum eins og undanfarin ár og sótti ráðstefnuna Online Information í desember þar sem
helstu nýjungar á sviði bókasafns- og upplýsingamála voru kynntar.
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MARKAÐS- OG KYNNINGARMÁL

ÁRSREIKNINGUR 2010

Aðhalds var áfram gætt í rekstri markaðs- og kynningarsviðs skólans. Þrátt fyrir að framlag til
markaðs- og kynningarmála væri óbreytt á milli ára stóð skólinn fyrir enn fjölbreyttara kynningarstarfi
en áður. Áhersla var áfram lögð á persónulega nálgun, nýja hugsun og leiðir og jafnframt að aðgerðir
væru byggðar á upplýsingum og þekkingu. Haldnir voru rýnihópar með nemendum úr öllum deildum
skólans, gerð var könnun meðal nemenda og önnur meðal umsækjenda. Auk þess sem skólinn tók
þátt í ytri rannsóknum.

Rekstrartekjur

Í byrjun árs var nýtt merki Háskólans í Reykjavík tekið í notkun. Merkið á rætur í nýrri byggingu skólans
og undirstrikar sköpun og miðlun þekkingar og þann kraft, metnað og frumkvæði sem einkennir starfsemi skólans. Grunnform merkisins er hringur. Einingar sem mynda hringformið snertast, skarast,
og mynda hreyfingu eða flæði. Einingarnar eru ólíkar að stærð, lögun og lit, en saman mynda þær
mikilvæga heild. Merkið er opið og einingarnar vísa frá miðju - beina flæði fólks og þekkingar frá
kjarnanum, eins og geislar og vísa þar með til miðlunar hugmynda og þekkingar. Merkið er samsett
úr þremur rauðtóna litum, en rauður litur stendur m.a. fyrir kraft, kjark, lífsgleði, viljastyrk, metnað,
raunsæi og hlýju. Rauður er einn af frumlitunum og sá litur sem augað nemur hvað sterkast.
Hringur, grunnform merkisins, hefur hvorki upphaf né endi og er tákn einingar, heildar, óendanleika
og alheims.

Framlag Ríkissjóðs til kennslu og rannsókna
Skólagjöld og aðrar tekjur
Styrkir

2.084.000.000
1.274.441.074
259.967.363
3.618.408.437

57,6%
35,2%
7,2%
100,0%

Laun og launatengd gjöld
Húsnæðiskostnaður
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir

2.260.041.338
1.011.509.473
626.720.491
170.585.941
4.068.857.243

55,5%
24,9%
15,4%
4,2%
100,0%

Rekstrarafkoma

-450.448.806

Rekstrargjöld

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

Afkoma ársins
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