
Alþingi 
Erindi nr. Þ / 3 0 / / f / J£ 

komudagur ^

Reykjavík, 14. apríl 2004

HEIMSPEKIDEILD

Menntamálanefnd alþingis 

Nefndasvið alþingis 

Austurstræti 8-10 

150 Reykjavík

Efni: Umsögn deildarráðs heimspekideildar við Frumvarp til laga um 

breytingu á lögum nr. 41/1999 um Háskóla íslands

Deildarráð heimspekideildar óskar eftir að gera eftirfarandi athugasemdir 

við breytingar á 12. grein laganna, 3. málsgrein

1) Deildarráð telur það ókost að heimspekideild missir það vald sem hún 

hafði til að skipa formann dómnefndar, sem hefur yfirleitt verið reyndur 

kennari innan deildar og kunnað vel til verks.

2) Erfitt verður að ráða sérfrœðinginn í dómnefndinni í hvert sinn þar sem 

líklegt er að mest vinnan muni falla á hann og því viðbúið að menn 

veigri sér við að taka verkið að sér. Það er vel þekkt að ef starf er 

auglýst við heimspekideild eru umsækjendur oftast margir. Núna er 

aðeins ein dómnefnd um nýtt starf við stö rf- dómnefnd um starf lektors 

í heimspeki. Umsækjendur eru sjö. (Umsækjendur hafa sennilega verið 

flestir 13-14 í sagnfræði.)

3) Heimspekideild hefur ávallt lagt mikinn metnað í að skipa sem 

faglegastar dómnefndir. Þegar starf lektors í heimspeki var auglýst fyrir 

nokkru, tók það heimspekiskor langan tíma að finna þrjá einstaklinga til 

að skipa nefnd sem vonandi tryggir það að hver hinna sjö umsækjenda 

hljóti umsögn sem samin er af þekkingu og sanngimi. Deildarráð telur 

það mikla afturför ef aðeins einn sérfræðingur á fræðasviðinu á að sitja í

V/SUÐURGÖTU • 101 REYKJAVÍK • SÍMI: 525 4400 • FAX: 525 4410 • HEIMASÍÐA: h ttp://www.hi.is

http://www.hi.is


dómnefnd; það er vandséð að einn maður hafi þekkingu til að meta feril 

og ritverk allra umsækjendanna. Auk þess kann þessi skipan 

dómnefndar að leiða til þess að nefndin þurfi að óska eftir áliti 

sérfræðinga utan nefndarinnar, og þá er viðbúið að nefndarstörfm 

dragist á langinn.

4) Sérfræðingurinn í dómnefndinni mun hafa mikið vald ef hinir 

nefndarmennirnir treysta á sérþekkingu hans. Deildarráð telur 

varhugavert að fela einum manni slíkt vald. T.d. gæti formaðurinn verið 

guðfræðingur og varaformaðurinn, fulltrúi menntamálaráðherra, 

hugsanlega verið aðili utan háskólasamfélagsins. Hæglega gæti staðið 

þannig á að hvorugur þeirra hefði sérþekkingu á fræðasviðinu. Hættan á 

að umsækjendur kvarti undan því að dómnefnd hafi ekki forsendur til að 

meta umsóknir þeirra hlýtur að aukast.

5) Sagt er að höfuðkosturinn við þessa breytingu sé sá að dómnefndarferlið 

muni styttast. Deildarráð fagnar því ef það verður reyndin. Þó vill 

deildarráð benda á að fram að þessu hafa dómnefndarmenn kosið að 

skipta á milli sín verkum. Nú má búast við að einn sérfræðingur þurfi að 

vinna nánast allt dómnefndarálitið og gæti það tekið langan tíma.

6) Avallt hefur þurft að gæta þess að dómnefndarmenn séu sem 

hlutlausastir gagnvart umsækjendum. Með því að skipa nefnd með 

tveimur fastafulltrúum gætu komið upp dæmi um vanhæfi sem mundi 

tefja störf nefndarinnar. Sérfræðingurinn gæti einnig verið sérlega 

vinveittur eða óvinveittur einhverjum umsækjanda.

7) Að lokum er líklegt að margar nefndir verði að störfum í einu, einkum í 

stærri deildum háskólans. í heimspekideild eru nú 24 fræðasvið. 

Guðfræði mundi einnig vera á verksviði sömu nefndar. Ljóst er að 

fastafulltrúar dómnefnda verða störfum hlaðnir. Það hlýtur að leiða til 

þess að erfitt verður að fá menn til að taka sæti í dómnefnd, og búast má 

við að störf dómnefndar taki sinn tíma.

8) Deildarráð telur að með þessari breytingu verði afar erfitt að finna 

sérfræðinginn í hvert sinn og efast stórlega um að hann muni búa einn 

að þeirri þekkingu sem nauðsynleg er til að tryggja að hver umsækjandi 

fái sanngjama meðferð.



Að lokum má benda á að þessi skipan hlýtur að leiða til aukinnar áherslu á 

form, á kostnað innihalds. Fastafulltrúamir tveir, sem óvíst er að viti mikið 

um viðkomandi svið hverju sinni, hljóta fyrst og fremst að beina augum að 

menntun umsækjenda, lengd ritaskrár, stigafjölda o.þ.h., í stað þess að 

leggja fræðilegt mat á störf þeirra. Spyrja má hvort þá sé nokkur þörf á 

dómnefndum lengur - hvort ekki sé bara hægt að meta menn til stiga eftir 

matskerfi Háskólans/Kjaranefndar og láta það ráða úrslitum.

Deildarráð er á þeirri skoðun að slíkt fyrirkomulag gæti hentað þegar verið 

er að flytja lektor í dósentsstöðu (enda liggja þá fyrir kennslukannanir og 

rannsóknastigin til mats), en þegar kemur að nýráðningu eða að því að flytja 

dósent í prófessorsstarf, æðsta akademíska starfsins innan háskólans, þurfa 

vinnubrögð að vera eins vönduð og kostur er.

Virðingarfyllst,

Anna Agnarsdóttir 

forseti heimspekideildar.


