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Erindi: Umsögn um frumvarp til laga um háskóla, 433. mál

Listaháskólinn hefur fengið til umsagnar fhimvarp menntamálaráðherra til laga um 
háskóla. Það er skoðun skólans að með þessari lagasetningu náist þau almennu markmið 
sem að er steíht, og með henni færist lagaumhverfið til þess raunveruleika sem við nú 
búum við án þess þó að svigrúm til áframhaldandi vaxtar og þróunar skerðist.

Skólinn gerír hér samt nokkrar athugasemdir við einstök ákvæði íhimvarpsins sem hann 
telur að þurfi lagfæringa við. Þessar athugasemdir snúa að eftirtöldum atriðum:

• skilgreiningu á fræðasviðum, sbr. 3. gr.
• skilgreiningu á formlegum viðmiðum, sbr. 5. gr.
• heimild til undanþágu frá skilyrðum um einingafjölda, sbr.7. gr.
• heimild til undanþágu frá skilyrðum um einingar til doktorsprófs, sbr. 7. gr.
• heimild til að meta til eininga nám frá skólum og stofnunum sem ekki eru 

viðurkenndir háskólar, sbr. 10. gr.
• skilyrði um að yfírstjóm háskóla beri heitið "háskólaráð," sbr. 15. gr.
• skilyrði um hæfi formanns dómnefiidar sem metur hæfi kennara, sbr. 18. gr.
• skilyrði til umsækjenda um nám í háskóla um formleg próf úr framhaldsskóla, sbr. 

19. gr.
• starfssvið Áfrýjunaraefiidar i kærumálum háskóianema, sbr. 20. gr.

Af þessum atriðum eru þau alvarlegust sem lúta að heimildum til undanþágu frá þeim 
reglum sem frumvarpið sjálft setur (sbr. 7. gr. og 10. gr.). Skólinn telur þessar heimildir 
vera óþarfar og veikja grundvöUinn sem sjálf lagasetningin stendur á. Þá telur skólinn 
mikilvægt að herða á skilgreiningum á starfssviði Áfrýjunamefhdar í kærumálum 
háskólanema (20. gr.). Úrskurðir nefndarinnar sýna að hún skilgreinir hlutverk sitt með 
talsvert öðrum hætti en almennt er viðtekið í háskólasamfélaginu.
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Athueasemdir:

1) við 3. gr., 4. m.gr.
Samkvæmt þessari grein er viðurkenning háskóla bundin við tiltekin fræðasvið. I 
greinargerð frumvarpsins er vísað til þess að í þessu sé nauðsynlegt að byggja á 
alþjóðlegum skilgreiningum enda þurfi gildimörk viðurkenningarinnar að vera 
öllum ljós og þau halda merkingu sinni til lengri tíma. Sérstaklega er vísað til 
skilgreiningu OECD um ákveðna aðgreiningu fræðasviða og því lýst yfir að sú 
greining verði notuð hér á landi.

Listaháskólinn hefiir kynnt sér skilgreiningar OECD og telur þær vera úreltar og 
ekki í takt við flokkun háskólanáms eins og það er víðast stundað í dag. Gagnvart 
listum kemur þetta kerfi sérstaklega illa út þar sem enginn yfirflokkur er fyrir 
listir og þær lenda í undirflokkum á hinum ýmsu fræðasviðum. Hér á Islandi er 
hefð að telja undir einum flokki eflirfarandi greinar: rítlist, myndlist, hönnun, 
arkitektúr, kvikmyndalist, tónlist, leiklist, og dans. Algengast erlendis er að þessar 
greinar ásamt með fjölmiðlun séu settar undir einn og sama flokk ("arts and 
media"). Sjálfsagt er að fylgja þeirri flokkun hér.

2) við 5. gr.
Listaháskólinn vill vekja athygli á mikilvægi þess að við setningu á formlegum 
viðmiðunum um æðri menntun og prófgráður, sem verða sameiginleg fyrir allt 
háskólanám, verði tekið mið af þeim raunverulegu viðfangsefnum sem við er að 
fást á hinum ólíku sviðum menntunar. Viðfangsefni í listum og í ýmsu verktengdu 
námi geta veríð allt annars konar en þau sem við er að fást í meira bóktengdu 
námi, og því eru kröfurnar sem gerðar eru til námsmanna við námslok byggðar á 
allt öðrum skilgreiningum en gert er í bóknáminu. Hugtök eins og sköpun, leikni. 
fæmi, samhæfmg, næmni, snerpa, gagnýni, áræðni,og miðlun, eru 
grundvallarhugtök í listum á meðan hugtök sem tengjast þekkingu og úrvinnslu 
hennar liggja til grundvallar mats á fræðilegrí tegundum háskólanáms. Þá er 
mikilvægt að viðmiðin verði ekki það ósveigjanleg að þau þrengi að þróun 
námsins.

3) við 7. gr., 3. m.gr.
Listaháskólinn gerír alvarlega athugasemd við það ákvæði greinarinnar að 
ráðherra menntamála verði gefin heimild til að veita háskólum undanþágur frá 
skilyrðum um námseiningafjölda til prófa og prófgráða. Sú spuming vaknar hvers 
vegna er verið að setja ákvæði um fjölda námseininga til prófgráðu í lög ef svo 
ráðherra hefiir heimild til að leyfa skólunum að fara þvert gegn þeim?

í greinargerð er sú skýring gefin að mikilvægt sé að ráðherra sé veitt þessi heimild 
til að tryggja ákveðinn sveigjanleika vegna náms sem ekki fellur að því 
námseiningakerfi sem ætlunin sé að lögfesta, og í því sambandi vísað til þróunar 
sem hefur átt sér stað varðandi mat á svokallaðri "raunfæmi." Af þessu er helst að 
skilja að ætlunin sé að hafa opna möguleika til þess að fólk fái metið til
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námseininga innan háskóla einhveija þá reynslu eða fæmi sem það hefur áður 
sýnt á öðrum vettvangi.

Listaháskólinn telur afar mikilvægt að ekki verði gefmn minnsti möguleiki á að 
draga í efa gildi námseininga sem skólar veita. Af hendi löggjafans og 
háskólaumhverfisins i heild þarf að vera skýrt fyrir hvað einingamar standa og 
hvað í þeim felst. Með tilviksbundnum heimildum til að skilgreina námseiningar 
með einhverjum allt öðrum hætti, t.d. með tilliti til starfsreynslu eða frammistöðu 
á einhverjum öðrum vettvangi, er hins vegar stefiit í þveröfiiga átt. Ein 
undanþága leiðir til annarrar og fyrr en varir verðu sviðið galopnað og 
námseiningin sem einhvers konar verðmæti missir gildi sitt.

Varðandi nám sem felur í sér starfsþjálfun hjá öðrum aðila á meðan á námi 
stendur vill Listaháskólinn benda á að það er auðvelt að fella slíkt nám í 
kennsluskrá sem hluta af hefðbundnu námskeiði. Starfsþjálfunin lýtur þá mati og 
eftirliti kennara viðkomandi skóla þótt vinna nemandans farið fram annars staðar. 
í Listaháskólanum er siík tilviksbundin og tímabundin starfsþjálfun sjálfsagður 
hluti af starfsemi skólans og hefixr aukið þá fjölbreytni náms sem þar er að fá.

4) við 7. gr., 5. m.gr.
í ákvæði þessarar málsgreinar, eins og er einnig í ákvæði 3. m.gr., er ráðherra 
veitt heimild til að veita háskólum undanþágur til að víkja frá meginskilyrðum 
lagagreinarinnar. í þessu tilfelli er um að ræða æðstu menntagráðuna, 
doktorsgráðuna. í skýringu í greinargerð er visað til sömu sömu skýringa og 
gefnar eru fyrir heimild til frávika um fjölda námseininga almennt og þar ekkert 
tekið fram sem réttlætir þessa heimild sérstaklega.

Ýmsar spumingar vakna um hvers vegna ráðherra ætti að hafa heimild til þess að 
veita skólum heimildir til að víkja frá kröfum um að byggt sé á stöðluðum 
einingum við veitingu doktorsgráðu. Er verið að visa til þess að kandídatar geti 
komið með rítverk eða einhverjar ransóknarniðurstöður og fengið þær 
viðurkenndar sem framlag til doktorsgráðu án þess þó að viðkomandi hafi að baki 
það formlega nám sem meginreglan setur? Eða er verið að opna fyrir möguleika á 
því að háskóli geti veitt einstaklingi doktorsgráðu á grundvelli starfsreynslu eða 
sérstakra afreka á ákveðnu sviði? Eða er verið að opna háskólum heimildir til að 
veita heiðursdoktorsnafiibætur?

5) við 10. gr.
Listaháskólinn telur mikilvægt að skólum sé gefið svigrúm til að meta til eininga 
nám sem fram fer í öðrum háskólum. Þetta fjölgar tækifærum nemenda til að afla 
sér fjölbreytts náms og færa sig á milli háskóla. í þessu er mikilvægt að skólarnir 
geti treyst á gildi eininganna og að þær standi fyrir þau gæði sem háskóla- 
umhverfið setur.

Hitt er svo að með því að veita háskólum opna heimild til að meta til eininga nám 
sem fer fram við aðra skóla en háskóla og við stofnanir sem ekki eru
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háskólastofnanir er verið að skapa möguleika til frávika sem gætu þegar til lengri 
tíma er litið grafíð undan gæðum háskólanáms og þeim trúverðugleika sem slíkt 
nám verður að hafa. Til þess er reyndar vísað í lagagreininni að háskólamir sjálfir 
ábyrgist að námið sem metið er uppfylli sambærilegar gæða- og námskröfiir og 
gerðar eru til háskólanáms, en það má augljóst vera að freistandi getur verið fyrir 
háskóla að leysa ýmis sin vandkvæði með úthýsingu náms til annarra stofnana og 
þá um leið fella niður ýmis þau skilyrði til umhverfis og gæða sem þær annars 
þyrfru að uppfylla.

Það er skoðun Listaháskólans að ef af einhveijum ástæðum þarf að hafa opna 
heimild til að handa háskólum til að meta til eininga nám úr skólum eða 
stofnunum sem ekki eru háskólar eigi samtimis í lögunum að tilgreina við hvaða 
skóla eða stofnanir er átt. í þessu tilfelli má helst ímynda sér að sé verið að vísa til 
stofnunar háskólasetra á landsbyggðinni sem einmitt er ætlað að starfa í nánu 
samstarfí við háskólana og veita nám í samstarfi við þá. Hins vegar er algjörlega 
óljóst til hvaða annarra skóla eða stofnana er verið að vísa, og gefa skýringar í 
greinargerð þar engar vísbendingar um.

Almennt vill Listaháskólinn benda á að menntayfírvöld og háskólamir bera 
sameiginlega ábyrgð gagnvart þvi að námseiningar héðan séu virtar jafiigildar 
námseiningum í erlendum skólum, og að baki náminu sem gefi einingamar standi 
alvöru háskólastofnanir. í þessu eiga háskólamir og íslenska þjóðin í heild mikilla 
hagsmuna að gæta. Það eitt að íslenskum háskólum sé gefin heimild til að úthýsa 
verkefnum sínum til minna gildra skóla eða stofriana gefur tilefni til gagnrýni sem 
erfitt getur verið að hrínda. Listaháskólinn telur óþarft og rangt að taka slíka 
áhættu.

6) við 15. gr., 1. m.gr.
Listaháskólinn bendir á að við skilgreiningu á yfirstjóm háskóla hefur ýmist verið 
notað heitið "háskólaráð" eða "stjóm." Stjóm sjálfseignarháskóla eins og 
Listaháskólans er fyrst og fremst rekstrarstjóm en ekki fagstjóm. Fagstjóm heyrir 
hins vegar undir yfirstjóm og er falin akademiskum starfsmönnum ásamt með 
rektor. Hún er þannig frekar igildi háskólaráðs en eiginlegrar rekstrarstjómar.

Með þvi að skylda háskóla til að nefna yfirstjóm skólans "háskólaráð" er í raun 
veríð ýta undir þá ímynd að hlutverk hennar sé frekar að stjóma akademískum 
málefnum en að fara með almennan rekstur og fjármálastjóm. Til þess að 
endurspegla hitt rétta eðli yfirstjómar telur Listaháskólinn eðlilegt að skólunum 
sjálfum verði það i sjálfsvald sett hvort þeir skilgreina yfirstjómina með 
skírkotun til rekstrar eða akademískra málefna.

7) við 18. gr., 2. m.gr.
Listaháskólinn leggur til að fellt verði út ákvæði sem kveður sérstaklega á um 
hæfi formanns dómnefndar til að meta hæfí akademískra starfsmanna. Það er 
vandséð af hverju þurfí að gera greinarmun á nefndarmönnum í þessu tilliti, og er
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skólunum að fixllu treystandi fyrir því að velja til forystu í dómnefndir fólk sem 
nýtur trausts og virðingar á sínu sviði.

8) við 19. gr.
Listaháskólinn telur mikilvægt að nemendur verði metnir hæfir til inngöngu í 
háskóla á grundvelli getu sinnar og hæfiii á því sviði sem þeir sækja um. 
Stúdentspróf er ekki einhlítur mælikvarði sem skólar eins og Listaháskólinn getur 
miðað við í þessum málum.

Umsækjendur um nám i Listaháskólanum eru fyrst og fremst metnir á grundvelli 
innsendra gagna ("möppu" með sýnishomum af verkum umsækjenda og annarri 
vinnu) og/eða á grundvelli sérstakra inntökuprófa, s.s. í hljóðfæraleik, dansi, og til 
leikaranáms. Bóknámsmenntun (stúdentspróf) vikur þar í forgangsröðuninni. 
Sérstakar inntökunefndir meta allar umsóknir og meðfylgjandi gögn.

Listaháskólinn telur að i lýsingu á skilyrðum fyrir inngöngu í háskólanám sé um 
of einblint á gildi stúdentsprófs. Stúdentspróf getur vissulega verið markverður 
mælikvarði á ýmsar tegundir menntunar, en ekki þó allar. Sérstaklega eru þar 
útundan listir og ýmsar verklegar greinar. Fyrir listnemendur er mikilvægt að 
þessi takmörkun á gildi stúdentsprófs verði viðurkennd þannig að ekki þurfi að 
beita undanþáguákvæði um inntöku nemenda oftar en góðu hófi gegnir. Skólinn 
leggur til breytingu á þessari grein sem er samhljóða tillögu sem samþykkt hefur 
verið i samstarfsnefnd háskólastigsins (10.10.05).

"Inntökuskilyrði í nám á háskólastigi skulu jafhan svara til þess sem krafíst er til 
inngöngu í sambærilegt nám við viðurkennda háskóla erlendis. Almennt inntökuskilyrði 
er stúdentspróf eða jafiigilt próf.

Háskóli getur ákveðið sérstök inntökuskilyrði, þar á meðal að láta umsækjendur 
gangast undir mat, inntöku- eða stöðupróf. Getur slíkt mat bæði komið í stað kröfu um 
stúdentspróf eða verið henni til viðbótar. Háskóla er jafhframt heimilt að skilyrða inntöku 
við það að umsækjandi ljúki sérstöku aðfaramámi og bjóða upp á slíkt nám að fengnu 
samþykki menntamálaráðuneytis.

Háskóla er heimilt að víkja frá skilyrði um stúdentspróf ef umsækjandi býr að 
mati viðkomandi háskóla yfir nægjanlegum þroska, þekkingu, hæfni og reynslu til að 
stunda nám á háskólastigi."

9) við 20. gr.
Listaháskólinn telur mikilvægt að störf Afrýjunamefndar í kærumálum 
háskólanema verði óumdeilanleg og ekki leiki neinn vafi á um hlutverk hennar og 
starfssvið.

í nýjasta úrskurði nefndarinnar, þar sem Listaháskóli íslands átti aðild að máli, 
skilgreinir nefiidin starfssvið sitt með þeim hætti að óásættanlegt er fyrir 
háskólasamfélagið. Þar kemur fram að nefndin telur að upptalningin í 1. mgr. 1. 
gr. reglna nr 73/1999 um þau atriði sem falla undir verksvið nefndarinnar geymi 
ekki tæmandi talningu heldur sé þeirra fremur getið til skýringar.
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Eftir sömu röksemd mun nefndin væntanlega álykta sem svo, að sú upptalning á 
málum sem henni er ætlað að úrskurða um og talin eru upp í málsliðum a) til d) í 
fyrirliggjandi frumvarpi séu frekar dæmi um mál sem nefndin getur úrskurðað um 
en að hún eigi að takmarka sig við einmitt þau. Til þess að fyrirbyggja þetta þarf 
að taka af öll tvímæli um að upptalningin í lagatextanum sé tæmandi og endanleg.

Til umhugsunar: Fyrirliggjandi frumvarp getur tilefni til umhugsunar um hvort i 
framtiðinni þurfi að lögverada heitið “háskóli” með sama hætti og t.d. heiti annarra 
stofnana er lögverndað, s.s. heitið “banki” sbr. 12. gr. laga um fjármálafyrirtækin nr. 
161/2002. Háskólar bera vaxandi ábyrgð gagnvart samfélaginu og almenningur þarf að 
geta treyst því að þær stofnanir sem kenna sig með þessum hætti séu raunverulegar og 
hafí gildingu sem slíkar. Því má varpa fraffl hvort t.d. stofhanir sem ekki hafa 
“starfsleyfí” eða “viðurkenningu” frá menntayfirvöldum (innlendum eða erlendum) geti 
auglýst starfsemi sína undir heitinu “háskóli” og þannig lokkað að starfsmenn og 
nemendur sem gera ekki greinarmun á því hvort stofnunin hafi opinbera viðurkenningu 
eða ekki? Einnig hvort megi vænta þess að þegar í raun hvaða stofimn sem er getur kallað 
sig “háskóli” að á endanum felist lítið gildi í því að bera þetta heiti. Má í því sambandi 
t.d. vísa í heitið “akademía,” sem núorðið felur frekar i sér hégóma en tilvísun í 
metnaðarfulla og framúrskarandi starfsemi.

Að lokum vil ég fyrir hönd Listaháskóla íslands fagna framkomu þessa frumvarps sem 
felur í sér mikilsverðar breytingar til framfara fyrir háskólaumhverfið í heild. Um leið vil 
ég láta í ljós eindregna ósk um tekið verði tillit til ábendinga sem hér hafa komið fram og 
þeir agnúar sniðnir af sem augljóslega vinna gegn meginmarkmiðum lagasetningarinnar. 
Listaháskólinn er að sjálfsögðu reiðubúinn til viðræðna við menntamálnefhd, hvort sem 
er um þau einstöku atriði sem hér eru gerðar athugasemdir við eða um málefiiið i heild.

Virðingarfyllst
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