
Ed. 716. Frumvarp tillaga [202. mál]
um Háskólann á Akureyri.

(Eftir 2. umr. í Ed., 16. mars.)

I. KAFLI

Hlutverk.
1. gr.

Háskólinn á Akureyri skal vera vísindaleg fræðslustofnun. Hann skal veita nemendum
sínum menntun er geri þá hæfa til að sinna ýmsum störfum í atvinnulífinu og ábyrgðarstöð-
um í þjóðfélaginu eða stunda frekara háskólanám.

Kostnaður við stofnun og rekstur skólans greiðist úr ríkissjóði.

II. KAFLI

Stjórn.
2. gr.

Stjórn háskólans er falin háskólanefnd og rektor. Háskólanefnd hefur úrskurðarvald í
málefnum háskólans eftir því sem lög mæla og nánar er ákveðið í reglugerð. Rektor er
yfirmaður stjórnsýslu háskólans. Hann hefur daglegt eftirlit með rekstri háskólans, kennslu
og annarri starfsemi.

Háskólinn á stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra.

3. gr.
Rektor er skipaður af menntamálaráðherra til fimm ára. Skal staðan auglýst og leitað

umsagnar háskólanefndar um umsækjendur. Heimilt er að endurskipa sama mann rektor
önnur fimm ár.

4. gr.
Háskólanefnd skal þannig skipuð:

a. Rektor sem jafnframt er formaður nefndarinnar.
b. Forstöðumenn deilda háskólans.
c. Einn fulltrúi lausráðinna kennara kjörinn til eins árs á almennum fundi þeirra.
d. Tveir fulltrúar nemenda kjörnir til eins árs á almennum fundi þeirra.
e. Skrifstofustjóri á sæti á fundum nefndarinnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt en

ekki atkvæðisrétt.
5. gr.

Rektor boðar til funda í háskólanefnd eftir þörfum. Skylt er að boða til fundar ef tveir
eða fleiri nefndarmenn krefjast þess. Háskólanefnd er ályktunarhæf ef tveir þriðju hlutar
nefndarmanna sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Falli atkvæði jöfn ræður
atkvæði rektors.

6. gr.
Menntamálaráðherra skipar forstöðumenn deilda háskólans til þriggja ára að fengnum

tillögum rektors. Að loknu fyrsta skipunartímabili skal forstöðumaður hverrar deildar
kjörinn á deildarfundi samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, sbr. 8. gr.

Menntamálaráðherra skipar skrifstofustjóra og bókavörð að fengnum tillögum háskóla-
nefndar.

Rektor ræður annað starfslið við stjórnsýslu og rekstur eftir því sem fjárveitingar leyfa
og heimildir standa til.



7. gr.
Nánara skal ákveðið í reglugerð um verksvið og starfsskyldur háskólanefndar, rektors,

forstöðumanna deilda og annars starfsfólks háskólans, sbr. og 9. gr.

III. KAFLI
Kennarar og deildir háskólans.

8. gr.
Í upphafi eru í háskólanum heilbrigðisdeild og rekstrardeild. Menntamálaráðherra

getur samþykkt stofnun fleiri deilda að fengnum tillögum háskólanefndar og innan marka
fjárveitingar í fjárlögum. Hverri deild má skipta í námsbrautir.

Í reglugerð skal setja nánari ákvæði um deildir háskólans.

9. gr.
Fastir kennarar háskólans eru lektorar, dósentar eða prófessorar. Einnig starfa

stundakennarar við skólann. Dósents- eða prófessorsstöðu skal því aðeins stofna að
forsendur séu fyrir því að staðan tengist rannsóknarstörfum.

Forseti Íslands skipar prófessora, en menntamálaráðherra lektora og dósenta. Rektor
ræður stundakennara.

Þá eina má skipa fasta kennara sem lokið hafa fullnaðarprófi frá háskóla eða annarri
sambærilegri stofnun í aðalgrein þeirri er þeir eiga að kenna.

Skipa skal hverju sinni þriggja manna nefnd til þess að dæma um hæfi umsækjenda til
að gegna stöðu prófessors eða dósents. Skipar menntamálaráðherra einn mann í nefndina,
Háskóli Íslands annan, háskólanefnd Háskólans á Akureyri hinn þriðja og er hann formaður
nefndarinnar. Í nefnd þessa má skipa þá eina sem lokið hafa háskólaprófi í hlutaðeigandi
grein eða eru að öðru leyti viðurkenndir sérfræðingar í greininni. Heimilt er að setja í
reglugerð ákvæði um að sams konar dómnefnd fjalli um hæfi umsækjenda um lektorsstöður.

Dómnefnd skal láta uppi rökstutt álit um það hvort af vísindagildi rita og rannsókna
umsækjanda svo og námsferli hans og störfum megi ráða að hann sé hæfur til að gegna
embættinu. Álitsgerð nefndar skal höfð til hliðsjónar er embættið er veitt og má engum
manni veita prófessorsembætti eða dósentsstarf við Háskólann á Akureyri nema meiri hluti
nefndarinnar hafi látið í ljós það álit að hann sé hæfur til þess.

Enn fremur skal leita álits háskólanefndar Háskólans á Akureyri um umsækjendur
hvort heldur eru lektorar, dósentar eða prófessorar.

Um starfsskyldur og réttindi kennara fer eftir kjarasamningum og nánari ákvæðum í
reglugerð.

IV. KAFLI
Nemendur, kennsla og próf.

10. gr.
Háskólaárið telst vera frá 1. september til jafnlengdar næsta ár. Kennsluárið skiptist í

tvö missiri, haustmissiri frá 1. september til 15. janúar og vormissiri frá 16. janúar til 31. maí.
Háskólanefnd getur ákveðið aðra missiraskiptingu fyrir einstakar deildir og námsbrautir.
Leyfi og önnur kennsluhlé skulu ákveðin í reglugerð.

ll. gr.
Hver sá, sem staðist hefur fullnaðarpróf frá íslenskum skóla sem heimild hefur til að

brautskrá stúdenta, hefur rétt til að skrá sig til náms við háskólann gegn því að greiða



skrásetningargjald. Háskólanefnd er heimilt að leyfa skrásetningu einstaklinga er lokið hafa
öðrum prófum en að ofan greinir ef hlutaðeigandi deild eða námsbraut telur um að ræða
fullnægjandi undirbúning til náms við háskólann.

Setja skal í reglugerð ákvæði er mælir fyrir um árlega skráningu nemenda. Skrásetning-
argjöld skulu háð árlegu samþykki háskólanefndar og menntamálaráðherra.

12. gr.
Í reglugerð háskólans skal setja ákvæði um prófgreinar, próftíma, fullnaðarpróf,

einkunnir, prófdómara og annað er að prófum lýtur.

V.KAFLI
Ýmis ákvæði.

13. gr.
Menntamálaráðherra setur, að fengnum tillögum háskólanefndar , reglugerð með nán-

ari ákvæðum um framkvæmd laganna.

14. gr.
Lög þessi skulu endurskoðuð áður en þrjú ár eru liðin frá setningu þeirra og skulu

niðurstöður lagðar fyrir Alþingi fyrir árslok 1991.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Til og með 31. maí 1990 skal háskólanefnd, sbr. 2. gr., þannig skipuð:

a. Rektor sem jafnframt er formaður nefndarinnar.
b. Einn fulltrúi tilnefndur af bæjarstjórn Akureyrar.
e. Einn fulltrúi tilnefndur af Fjórðungssambandi Norðlendinga.
d. Tveir fulltrúar tilnefndir af menntamálaráðherra.
e. Forstöðumenn deilda háskólans.
f. Einn fulltrúi nemenda, kjörinn til eins árs á almennum fundi þeirra.


