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Menntamálanefnd Alþingis

Greinargerð vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um Háskólann á Akureyri, nr. 40/1999, 

með síðari breytingum.

Þingskjal 396/2004.

FSHA, Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri mótmælir harðlega hækkunum á 

skráningargjöldun og gerir eftirtaldar athugasemdir við frumvarpið.

1. Að fyrstu FSHA benda á að í sundurliðuninni sem frumvarpinu fylgir (fylgiskjal 1) eru margir liðir 

sem ekki falla undir skilgreiningu á skráningargjöldum.

Skilgreining á skráningargjöldum er svohljóðandi: „Margvísleg þjónusta sem stúdentum er veitt á 

námstímanum utan formlegra kennslustunda, s.s. skráning þeirra í námskeið og próf, varðveisla 

upplýsinga um námsferil þeirra, upplýsingar um námsferil sem sendar eru stúdentum, auglýsingu 

og miðlun upplýsinga vegna skráningar, skipulag kennslu og prófa, kennsluskrá, stúdentaskírteini, 

þjónustu stúdentaskrár, deildarskrifstofu, alþjóðaskrifstofu, námsráðgjafar og bókasafns, og afnot 

af tölvum og prenturum háskólans."

Eftirtaldir liðir í sundirliðuninni falla ekki undir ofangreinda skilgreiningu á skráningargjöldum: 

vefumsjón (150.000 kr.), velgengnisvika (150.000 kr.), yfirstjórn og húsnæði (5.695.971 kr.), 

framlög til FÉSTA og FSHA (16.042.000 kr.) og vottorð (600.000 kr.). Hér er ekki verið að taka 

afstöðu til þessara liða sem slíkra, einungis verið að benda á að þeir eiga ekki heima í undir 

skilgreiningunni um skráningagjöld.

2. FSHA bendir einnig á að margir liðir sundurliðunarinnar eru óháðir því hvort nemendur skrái sig 

til náms eður ei og því spyr félagið hvort skráningargjöld sem nemendur greiða eigi að renna í þætti 

sem eru óháðir skráningu þeirra. Þessir liðir eru námskynningar (600.000), auglýsingar

(1.375.000), vefumsjón (150.000), velgengisvika (500.000), aðgangur að tölvukerfi (14.791.429), 

alþjóðasvið (1.900.000), yfirstjórn og húsnæði (5.695.971) og hlutdeild FÉSTA/nemenda

(16.042.000). Verður fjallað um þessa þætti nánar hér að neðan.
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■ Námskynningar eru þær kynningar sem sem háskólinn veitir í framhaldsskólum 

landssins og er kostnaðurinn við kynningarnar sjálfar algerlega óháður því hvort 

nemendur skrái sig eða ekki.

■ Auglýsingar eru kynningar á Háskólanum og námsframboði hans sem birtar eru í 

miðlum. Auglýsingarnar sjálfar eru óháðar því hvort nemendur skrái sig til náms eða 

ekki. Vafasamt er að álita auglýsingar og námskynningar vera á nokkurn hátt þjónusta 

við nemendur.

■ Vefumsjón er sú vinna á ári hverju sem felst í því að viðhalda skráningarformum og 

eyðublöðum og telur félagið 150.000 kr. full háa upphæð fyrir starfið þar sem eyðublöð 

breytast lítið milli ára og eru auk þess til staðar hvort sem nemendur skrái sig til náms 

eða ekki.

■ Velgengisvika er kynningarvika þar sem nýnemar fá leiðsögn um skólann og þjónusta 

Háskólans kynnt. Þó svo að þessi liður flokkist undir ýmsa þjónustu telur félagið hann 

heyra meira til kynninga og auglýsinga og ekki vera kostnaður sem ætti að leggjast á 

nemendur. Velgengisvika fer fram óháð því hvort nemendur skrái sig eða ekki.

■ Aðgangur að tölvukerfi er rekstur tölvukerfisins og hefur ekki með skráningu nemenda að 

gera.

■ Alþjóðasvið annast samskipti við erlenda stúdenta og veitir ráðgjöf við nemendur sem 

hyggja á nám erlendir og hefur ekki með skráningu nemenda í háskólanám að gera.

■ Yfirstjórn og húsnæði telur FSHA ekki vera í verkahring nemenda að greiða fyrir.

■ FÉSTA er félagsstofnun stúdenta sem sér um stúdentagarðana og nemendafélagið sér 

um félagslíf og hagmunagæslu stúdenta. Þetta tvennt er algerlega óháð skráningu 

nemenda til náms.

í framhaldi af þessu vill FSHA benda á að á meðan gjöldin eru skilgreind sem 

skráningargjöld/innritunargjöld eiga þessir þættir ekki við.

3. Auk þessa setur FSHA spurningarmerki við upphæðir framlaga til eftirfarandi sviða:

■ Kennslusvið, samkvæmt frumvarpinu er heildarkostnaður til kennslusviðs 12.750.000, 

þetta eru 8.226 kr. á nemanda ár hvert. Félagið telur þessa upphæð frekar háa þar sem 

einungis 30% af starfi sviðsins snýst um skráningu og þjónustu við nemendur.
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■ Hlutdeild FÉSTA/nemenda, FÉSTA er félagsstofnun stúdenta sem sér um 

stúdentagarðana og nemendafélagið (FSHA) sér um félagslíf og hagmunagæslu 

stúdenta. Heildarkostnaður til þessara liða er samkvæmt frumvarpinu 16.042.000, sem 

eru 10.350 kr. á nemanda ár hvert. FSHA telur þetta óeðlilega háa upphæð og eiga ekki 

heima í skráningagjöldum.

4. Vert er að benda á að Háskólinn á Akureyri er eini skólinn sem reiknar með 3% 

verðlagshækkun. Rennir það enn frekari stoðum undir þá skoðun FSHA að fyrirhuguð hækkun sé 

hugsuð sem almenn tekjuöflun.

5. Þegar frumvörpin þrjú sem menntamálaráðherra leggur fram um hækkun innritunargjalda í 

háskólana eru skoðuð kemur ögn athyglisverð niðurstaða. Svo virðist vera sem skólarnir hafi fengið 

ákveðna upphæð til að fylla upp í fyrirframákveðna fjárhæð, 45.000 krónur. Skólarnir leggja upp 

með gerólíkar forsendur en komast að sömu niðurstöðu.

Samanburður á fylgiskjölum frumvarpanna þriggja kemur einnig upp um þá holtaþoku sem virðist 

ríkja um innritunargjöld. Alls ekki er á hreinu hvað eigi að teljast til innritunargjalda og hvað ekki þó 

notast sé við að flestu leyti sömu skilgreiningu.

Að lokum vill félagið minna hækkanir skráningagjalda sem áttu sér stað árið 2001, þegar gjöldin 

voru hækkuð úr 25.000 í 32.500, um tæp 40%.

FSHA leggur því til að þetta frumvarp verði fellt.

F.h. FSHA, félags stúdenta við Háskólann á Akureyri.

Hrafnhildur Gunnarsdóttir 

Varaformaður


