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Fundur í Háskólaráði  

Dags. 08.04.2022 

Staður og tími: Teams kl. 10:00 

Málsnúmer:  

Fulltrúar HB: Margrét Jónsdóttir Njarðvík, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Arney Einarsdóttir, 

Sævar Ari Finnbogason, Sólveig Hallsteinsdóttir, Kári Joensen 

Fulltrúar nemenda: Hlynur Finnbogason, Erla Björg Eyjólfsdóttir, Egill Örn Rafnarson, Kara 

Friðriksdóttir 

Áheyrnaraðilar: Margrét Vagnsdóttir, Lydía Geirsdóttir og Njörður Sigurjónsson 

Fjarverandi: Einar Svansson, Helga Kristín Auðunsdóttir, Eva Benedikts Diaz 

 
Dagskrá: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Engar athugasemdir 
 

2. Erindi frá kennslustjóra 
Fer yfir uppfærða handbók um kennslu, eftirfarandi breytingar: 

• Samskipti á fjarfundum 

• Ábyrgð fagstjóra 

• 6. gr. Verkefni, liður h 

• Verið að skýra að það kostar að fara í endurtektarpróf 

• Upplýsingar um munnleg próf – ný klausa 

• Lágmarksárangur í lokapróf, endurtekt og lokaverkefni 

• Hvernig á að nota Turnitin 
 
Talað um APA staðalinn og hver er að nota hvað – á þetta bara við um heimildaskráninguna 
eða uppsetningu verkefna einnig. Rætt um forritið Zotero og notkunn þess. 
 

3. Erindi frá nemendum 
Egill talar um ánægju með staðlotur og að það sé prófstress í nemendum. Meiri almenn 
ánægja nemenda með námið. 
Hlynur talar einnig um mikla ánægju með staðloturnar og kemur með athugasemd með 
missó af hverju á sumarönn en byrjar á vorönn, einnig varðandi birtingu á dagskrá sem 
verður í vikunni fyrir páska. 
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4. Erindi frá kennurum 
Áhyggjur af því að það er mjög margt í gangi og verkefni klárist ekki, áhyggjur af 

kennslustofum og hljóðvist t.d bergmál í Meistarastofu. Nútímavæða þarf kennslustofur og 

stetja fjármagn í það. Vinnuaðstaða kennara ekki ennþá komin i lag og vantar herslumuninn 

bæði í Borgartúninu og á Bifröst. Margrét fer yfir allt það góða sem hefur verið gert og við 

höldum ótrauð áfram. 

 
5. Erindi frá gæðastjóra 

Fer yfir ferla, hvernig á að skipta þeim upp. Hvernig á að endurskoða t.d. feril 4  en ekki allt 
heila klabbið.  
Breytingar okkar á gæðaferlum fara fyrir Háskólaráð og rektor svo staðfestir. Erum með fjórar 
handbækur sem allar eru í endurskoðun. Sendum stöðumatsskýslu til gæðaráðs í lok apríl. 
Mannauðshandbókin og xxx fara til gæðaráðs sem drög – er verið að vinna þær bækur. Nám 
og kennsla og gæðahandbókin eru þegar komnar til Háskólaráðs.  Lýdía fer svo yfir 
gæðahandbókina og hverju var breytt og bætt og bauð svo upp á umræður. 
Hlutverk og gildi er annað skjal sem var breytt í stefnumótuninni í fyrra, Lýdía fer yfir það. Átti 
eftir að uppfæra þetta eitt og sér í okkar stefnum og Lýdía leitar eftir athugasemdum 
varðandi þetta skjal. Sævar kemur með eina athugasemd varðandi orðavalið 
„Viðskiptaháskóli“ erum að kenna meira en bara viðskiptafræði. Margrét rektor: Rík 
sjálfsmynd skólans að vera viðskiptaháskóli og það var ákveðið að víkja ekki frá þessari 
skilgreiningu. Við erum öflugur skóli og stefnum lengra, partur af arflegðinni. 
 

6. Skýrsla rektors 

• Ánægð með hvað allt gengur vel hjá okkur 

• Ánægja með staðloturnar þrátt fyrir óveður og annað og hátíðarkvöldverðirnir tókust 
mjög vel 

• Fastráðning Andreu og Önnu Hildar 

• Erum í ferli vegna gæðaúttektar að nýju úr þessum 13 atriðum sem sett var út á 
ásamt tveimur nýjum 

• Samvinnudagurinn frábær og mikilvægur 

• Fyrstu flóttamennirnir komu í gær  

• 14 íbúðir eftir í sölu 

• Rannsóknarhlutfall – verk í vinnslu 

• Kominn tími til að fagna með starfsfólki skólans 

• Farið yfir tölulegar upplýsingar um nemendur skólans 
 

7. Önnur mál 
Bjartir tímar framundan! 
 

 

Fundi slitið kl. 11.29 

Fundarritari: Sólveig Hallsteinsdóttir 
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