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Fundur í Háskólaráði  

Dags. 28.04.2022 

Staður og tími: Teams kl. 10:30 

  

Fulltrúar HB: Margrét Jónsdóttir Njarðvík , Einar Svansson, Jóhanna Marín Óskarsdóttir, 

Arney Einarsdóttir, Sævar Ari Finnbogason,  

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

Friðriksdóttir 

Áheyrnaraðilar: Margrét Vagnsdóttir, Lydía Geirsdóttir og Njörður Sigurjónsson 

Fjarverandi: Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Helga Kristin Auðunsdóttir 
 
Dagskrá: 

 

1. Alþjóðastefna 

Kynning á af hverju Háskólinn á Bifröst er að uppfæra sína stefnu. Seinna meir stendur til að útfæra 

frekar aðferðafræðina við skiptinám en greiningarvinna er ennþá í gangi á því og endanlegar Erasmus 

útfærslur liggja ekki fyrir.  

-Athugasemd; Stefnan er lágstemmd en sinnir sínu hlutverki.   

-Athugasemd; Viðbótin um að allir nemendur taka eitt námskeið á ensku er mjög góð.   

-Athugasemd; Stefnan er mjög skýr og einföld.  

-Hugmynd um að skipuleggja útskriftaferðir sem hægt er að tengja við alþjóðastefnu?  

 

Alþjóðastefnan yfirfarin og engin mótmæli eru gegn henni.  

 

2. Reglugerð 

Reglugerðina á eftir að vinna frekar, ein tillaga liggur fyrir að fjölga deildafulltrúum og bæta við 

deildafulltrúa fyrir bæði grunn og framhaldsnám. Nemendur eru hlynnt þessum breytingum en hafa 

áhyggjur af því að  það mun skorta á framboðum. Kosningar fara fram í vor. Kennarar eru einnig 

ánægð með að meistaranámið fær aukið vægi í þessum málum.  

Umræða um hugtök í reglugerð, þær breytingar sem hafa átt sér stað eru til þess að samræma þau 

við lögin. Ábendingar um hugtök hefur verið sent í tölvupósti og eru móttekin þar af reglugerða nefnd 

sem sér um breytingar.  
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Tilkynnt um að Stefán Kalman leiðir breytingaferlið á reglugerðinni til þess að tryggja varfærni í 

reglugerðarbreytingu og tryggja að breytingar eru í samræmi við söguleg gildi.   

 

3. Önnur mál 

Háskólaráð fagnar því góða starfi sem hefur farið fram vaðandi móttöku á flóttamönnum og hrósar 

öllum þeim sem að málinu koma.  

 

Fundarritari: Lydia Geirsdóttir 
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