
Nd. 898. Frumvarp til laga [250. mál]
um breyting á lögum nr. 84 1970, um Háskóla Íslands.

(Eftir 2. umr. í Nd., 17. maí.)

1. gr.
4. gr. 1. málsgr. laganna orðist svo:
1 háskólaráði eiga sæti rektor, forsetar háskóladeildanna, einn fulltrúi, sem

tilnefndur er á almennum félagsfundi í félagi háskólakennara úr hópi þeirra
félagsmanna, sem ekki eru kjörgengir til starfa deildarforseta, og tveir fulltrúar
stúdenta, kjörnir í sérstökum kosningum til tveggja ára í senn. Þegar kjörið er í
fyrsta sinn, skal annar fulltrúi nn þó kjörinn til eins árs. Háskólaritari á einnig
sæti á fundum ráðsins og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt.
Rektor er forseti ráðsins, en varaforseta og ritara kýs ráðið úr hópi deildarforseta
til eins árs í senn.

2. gr.
10. gr. orðist svo:
Kennarar Háskólans eru prófessorar, dósentar, lektorar, aðjúnktar, stunda-

kennarar og erlendir sendikennarar.
Prófessorar, dósentar og lektorar skulu vera þeir, sem hafa kennslu og rann-

sóknir við Háskólann að aðalstarfi.
Nú hefur Háskólinn ekki tök á að koma upp rannsóknaaðstöðu í tiltekinni

kennslugrein, og má þá samkvæmt tillögu háskólaráðs og viðkomandi há-
skóladeildar tengja slíka kennarastöðu tiltekinni stöðu eða starfsaðstöðu við opin-
bera stofnun utan Háskólans, enda sé slík tilhögun heimiluð í reglum, stofnunar-
innar eða samþykkt af stjórn hennar. Um veitingu slíkrar kennarastöðu fer eftir
lögum og reglugerð fyrir Háskólann. Veiting slíkrar stöðu má vera tímabundin, og
skal staðan þá veitt til allt að fimm ára í senn. Við stöðuveitingu skal starfsheiti
ákveðið og kveðið á um starfsskyldur, eftir því sem tilefni er til. Þess skal jafnan
gætt, að starfs aðstaða og starfsskyldur fullnægi þeim kröfum, sem gera verður
samkvæmt háskólalögum að fylgi slíkri stöðu. Nánari ákvæði um fyrirkomulag
þeirra stöðuveitinga, sem hér um ræðir, má setja í reglugerð, eftir því sem nauð-
synlegt þykir. Heimild þessarar málsgreinar nær ekki til prófessorsembætta, sbr.
þó 38. gr.

Heimilt er, með samþykki háskólaráðs að tillögu háskóladeildar, að skipa dósent
eða lektor tímabundinni skipun til allt að fimm ára í senn. Um. tilhögun slíkrar
skipunar skal setja ákvæði í reglugerð.
Í reglugerð skal setja meginreglur um starfsskyldur prófessora, dósenta og

lektora. Háskólaráð leysir úr því, hvernig starfsskylda einstakra háskólakennara
skuli skiptast, sbr. nánar 1. mgr. 18. gr.

Aðjúnktar eru ráðnir til tveggja ára hið skemmsta og taka þeir mánaðar- eða
árslaun. Stundakennarar svo og styrkþegar eru ráðnir til skemmri tíma og taka
stundakennslulaun, mánaðar- eða árslaun. Í hvert skipti, er nýr kennar-i ræðst að
Háskólanum, skal afmarka stöðu hans með starfsheiti.

Í reglugerð skal mælt fyrir um starfsheiti fastráðinna starfsmanna háskóla-
stofnana.

Dósentar og lektorar, sem nú starfa við Háskólann og skipaðir voru fyrir gildis-
töku laga nr. 22/1969, halda starfs heitum sínum.

3. gr.
Við 11. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt er að flytja lektor úr lektorsstöðu í dósentsstöðu. skv. nánari ákvæðum

í reglugerð.



4. gr.
18. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Háskólaráð ákveður, að fenginni umsögn háskóladeildar, hvernig starfsskylda

einstakra háskólakennara skuli skiptast milli kennslu og annarra starfsþátta. Nú
unir kennari ekki úrlausn háskólaráðs, og má hann þá skjóta úrlausninni til
menntamálaráðherra, sem leysir til fullnaðar úr þessu efni.

5. gr.
Aftan við 2. málsgr. 21. gr. komi nýjar málsgr., er verða 3. og 4. málsgr., svo

hljóðandi:
Háskólaráði er heimilt samkvæmt umsókn og að fengnum tillögum þeirrar

deildar, er í hlut á, að leyfa skrásetningu einstaklinga, er lokið hafa öðru fullnað-
arprófi frá menntaskóla en stúdentsprófi. Enn fremur er háskólaráði heimilt sam-
kvæmt umsókn að leyfa skrásetningu einstaklinga, er lokið hafa öðru námi hér-
lendis með þeim árangri, sem sú deild, er Í hlut á, mælir með, að skapi hæfi til
framhaldsnáms innan Háskóla Íslands. Enn fremur skalrektorsembættið vera þess-
um ráðstöfunum meðmælt. sbr. 3. mgr. 2. gr.

Raungreinadeildarpróf frá Tækniskóla Íslands veitir einnig rétt til skrásetningar
til verkfræðináms, með fyrrgreindum skilyrðum. Heimilt er að setja í reglugerð
ákvæði um, að ákveðin próf frá Íslenzkum skólum veiti rétt til skrásetningar Í
tiltekið nám við Háskólann, enda hafi prófin verið metin jafngildi stúdentsprófs
til undirbúnings viðkomandi námi.

6. gr.
Við 29. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Sé ekki völ á prófdómanda hérlendis utan Háskólans, er fullnægi skilyrðum 4.

málsgr. hér á undan, er menntamálaráðherra rétt að skipa háskólakennara til starf-
ans að fenginni tillögu háskóladeildar.

7. gr.
31. gr. orðist svo:
Háskóladeildir hafa rétt til að veita doktorsnafnbót. Slíka nafnbót má veita

annaðhvort í heiðurs skyni eða að undangengnu sérstöku prófi. Doktorsnafnbót
í heiðurs skyni verður ekki veitt nema með samþykki %, hluta allra atkvæðisbærra
deildarmanna og með samþykki háskólaráðs. Háskóladeildir standa fyrir doktors-
prófi. Fulltrúar stúdenta á deildarfundum eiga ekki atkvæðisrétt um veitingu
doktorsnafnbóta.

8. gr.
Framan við 38. gr. bætist ný málsgrein, svo hljól'Sandi:
Prófessorar, dósentar og lektorar Í tileknum kennslugreinum geta jafn-

framt haft starfsaðstöðu við opinberar stofnanir utan Háskólans, ef Háskólinn
hefur ekki tök á að koma upp slíkri aðstöðu í viðkomandi fræðigrein. Þess skal
jafnan gætt, að starfsaðstaða og starfsskyldur fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru
um slíkar stöður skv. háskólalögum. Heimild til slíkra starfa má aðeins veita með
samþykki háskólaráðs og viðkomandi háskóladeildar Í hverju einstöku tilviki.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
9. gr.


