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Vísað er í bréf menntamálanefndar, dags. 9. þ.m., þar sem óskað er eftir umsögn 
Háskólans á Akureyri um frumvarp til laga um háskóla, 433. mál.
Afstaða Háskólans á Akureyri til írumvarpsins er eftirfarandi:

Háskólinn á Akureyri fagnar efni frumvarpsins og telur að það geti styrkt 
grundvöllinn undir starfsemi háskóla í landinu. Sérstaklega ber að fagna þeirri 
áherslu sem er á óháð faglegt mat og eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna en 
það er hinn rauði þráður er gengur í gegnum frumvarpið. Þá er einnig jákvætt að 
frumvarpið tekur til háskólanna allra, óháð rekstrarformi. Ennfremur endurspeglar 
efni frumvarpsins þá þróun sem verið hefur í nágrannalöndunum varðandi málefni 
háskóla.

Hér á eftir fara athugasemdir við einstaka kafla eða einstakar greinar frumvarpsins.

í II. kafla 3. gr. eru tilgreind skilyrði fyrir því að stofnun geti fengið viðurkenningu 
sem háskóli. Skilyrðin eru bæði almenn og bundin fræðasviði. Almennu skilyrðin 
eru talin upp í 3. gr. í stafl. a. til i. í 3. gr. 5. mgr. segir að menntamálaráðherra 
skipi þrjá óháða og sérfróða einstaklinga í nefnd er veitir umsögn um umsóknir um 
viðurkenningu á tilteknum fræðasviðum. I 2. mgr. 3. gr. er sagt að ráðherra veiti 
háskólum viðurkenningu að uppfylltum skilyrðum laga þessara. Akvörðun 
ráðherra er bæði nauðsynlegt og nægilegt skilyrði þess að háskóli hljóti 
viðurkenningu. Það er ástæða til að taka eftir því að ákvörðun ráðherra er ekki 
bundin af niðurstöðu þeirra nefndar sem hann skipar til að veita umsögn og hann 
skipar nefndina án tilnefninga. Þetta merkir að ráðherra hefur óskorað vald til að 
skipa svona umsagnamefnd og getur tekið ákvörðun sem gengur gegn niðurstöðu 
hennar. Það er ástæða til að bæta við eftirfarandi setningu í 5. mgr.: 
“Menntamálaráðherra er einungis heimilt að veita háskóla viðurkenningu hafi 
meirihluti umsagnarnefndarinnar mælt með því.”

í II. Kafla, 5. gr. er fjallað um formleg viðmið um æðri menntun og prófgráður 
sem ráðherra mun gefa út í kjölfar lagasetningarinnar. Þar verður lýst þeirri 
þekkingu, hæfni og færni sem námsmenn eiga að ráða yfir í námslok. Háskólinn á 
Akureyri vill í því sambandi vekja athygli á hugtakinu upplýsingalæsi sem 
skilgreint er í Stefnu menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, 
menningu og vísindum 2005-2008 sem “fæmi í að nýta sér tölvur og
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upplýsingatækni til að afla sér upplýsinga og þekkingar sem og getu til að vinna úr 
upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt”. Háskólinn telur fæmi í 
upplýsingalæsi eina af forsendunum fyrir árangri við nám í upplýsingatæknivæddu 
samfélagi nútímans og nauðsynlegt veganesti nemendum þegar þeir halda til 
framtíðarstarfa.

í III. Kafla, 7. gr. má benda á ákveðna annmarka þegar rætt er um viðurkenndar 
prófgráður og lokapróf. Þar er talað um diplómapróf í sama flokki og gráðumar 
bakkalárpróf, meistara- og kandídatspróf og loks doktorspróf. Það mætti skilja af 
þessum texta að diplóman sé fjórða viðurkennda prófgráðan i þessari upptalningu 
en svo er ekki. Þetta er hins vegar skýrt betur í athugasemdunum með 
lagafrumvarpinu, en mætti koma fram með skýrari hætti í sjálfum lagatextanum.

í 7. gr. 4. mgr. segir að menntmálaráðherra skipi þrjá óháða og sérfróða 
einstaklinga í nefnd er veitir umsögn um hæfi háskóla til að veita doktorsgráður. I 
framhaldi af fyrri ábendingu í þessu bréfi varðandi 3. gr. 5. mgr. Er lagt til að 
eftirfarandi setning bætist við: “Menntamálaráðherra er einungis heimilt að veita 
háskóla heimild til að bjóða nám til doktorsprófs hafi meirihluti 
umsagnamefndarinnar mælt með því.”

í IV. Kafla um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna verður það að vera 
grundvallaratriði að óhlutdrægni í matsferlum sé tryggð með því að sjálfstæðir 
matsaðilar, óháðir bæði háskólunum og stjómvöldum, gegni lykilhlutverki við 
gæðaeftirlit á háskólastigi. Þetta er í samræmi við erlend viðmið um tryggingu 
gæða i starfi háskóla, bæði í Evrópu og N-Ameríku.

í 14. gr. segir m.a. um framkvæmd ytra mats að „bæði innlendir og erlendir 
sérfræðingar” skuli að jafnaði koma að því mati. I þessu sambandi verður að 
leggja áherslu á að ytra mat á starfi íslenskra háskóla lúti alþjóðlegum viðmiðum. 
Háskólinn á Akureyri telur að faglegt og óháð mat verði aðeins tryggt með því að 
fela erlendum eftirlitsstofnunum, með víðtæka fagþekkingu á þessu sviði, 
framkvæmd þessa mats. Jafnframt þarf að tiyggja að fagþekking á sviði mats og 
eftirlits byggist upp innan íslenskra háskóla en ekki er tekið á því atriði í 
frumvarpinu.

IVI. Kafla, 18. gr., leggur Háskólinn á Akureyri til að bætist við ný málsgrein sem 
gæti orðast svo: “Þeir sem ráðnir eru í störf prófessora skulu að öðru jöfnu hafa 
lokið doktorsprófi”. Eðlilegt má telja að lög um háskóla endurspegli þá skipan að 
til prófessora séu gerðar ríkastar hæfniskröfur, bæði hvað varðar menntun og þann 
þátt sem snýr að árangri og viðurkenningu á starfssviðinu. Vægi hvors þáttar um 
sig getur þó, eðli málsins samkvæmt, verið nokkuð mismunandi milli fræðigreina. 
Nauðsynlegt er að lögin tilgreini þá menntunarkröfu sem helst á við í hefðbundnu 
fræðilegu háskólastarfi, þ.e. að prófessorar hafi yfirleitt lokið doktorsprófi, en



jafnframt komi fram, bæði í lagatextanum og greinargerð að þessi skipan geti 
verið með öðrum hætti.

í VII. kafla eru ákvæði 20. gr. um áfiýjunamefnd í kærumálum háskólanema 
óþarflega smásmuguleg og þarf að gæta þess sérstaklega að valdsvið og verklag 
nefndarinnar brjóti ekki í bága við sjálfstæði háskóla sem kveðið er á um í 2. gr.

VIII. kafli um fjárhagsmálefni þarfnast nokkurrar umfjöllunar. Eins og tekið var 
fram í upphafi þá tekur frumvarpið til allra háskóla, sem hlotið hafa viðurkenningu 
menntamálaráðuneytis, óháð rekstrarformi. I framkvæmd hafa stjómvöld hins 
vegar búið háskólunum ólíkt fj árhagsumhverfi sem hefur mismunun í för með sér, 
einkum hvað varðar möguleika þeirra til tekjuöflunar. Þannig hafa einkaskólar á 
háskólastigi heimild til þess að innheimta skólagjöld en ríkisháskólum er ekki 
heimilt að afla tekna með þessum hætti. Fjárveitingar háskóla sem heyra undir 
menntamálaráðuneyti eru ákveðnar samkvæmt tilteknu reiknilíkani en þetta 
reiknilíkan nær ekki til landbúnaðarskóla á háskólastigi. I 22. gr. er þó tekið fram 
að kveðið skuli á um gjaldtökuheimildir í ríkisháskólum, sem heyra undir 
menntamálaráðherra, i sérlögum sem um þá gilda. Þess er vænst að endurskoðun 
sérlaga leiðrétti ofangreindan mismun á fjárhagsumhverfi háskólanna.

21. gr. síðasta mgr. hljóðar svo: “Ráðherra er heimilt að kveða sérstaklega á um 
greiðslur úr ríkissjóði til háskóla fyrir nám einstaklinga sem ekki hafa ríkisfang 
innan Evrópska efnahagssvæðisins.” Ekki verður komist hjá því að gera 
athugasemd við þetta ákvæði. í þessu gæti verið falið skerðingarákvæði þar sem 
íslensk stjómvöld eru í reynd að hindra ríkisháskóla hér á landi að taka við 
nemendum sem ekki hafa ríkisfang innan EES. Ríkisháskólar hér á landi munu 
ekki treysta sér til að mennta nemendur frá löndum utan EES með þau skilaboð frá 
stjómvöldum að greiðslur fyrir þá verði væntanlegar afnumdar. Einkaskólar munu 
hins vegar geta haldið áfram að mennta nemendur sem svo háttar um þar sem þeir 
hafa að óbreyttum lögum heimild til að innheimta skólagjöld en ríkisháskólar ekki. 
Islensk stjómvöld og háskólamenn hafa frá örófi alda lagt rika áherslu á að 
íslenskir námsmenn geti farið um allan heim og stundað nám í öðrum löndum 
hindrunarlaust. Skerðingarákvæði sem þetta gagnvart erlendum námsmönnum 
sem hafa hug á því að stunda nám hér á landi gæti haft áhrif á vilja annarra ríkja að 
taka við íslenskum námsmönnum. Þá ber að undirstrika að það er mikilvægur 
prófsteinn á gæði íslensks háskólastarfs að námsmenn erlendis frá kjósi að stunda 
nám hér á landi. Frá því sjónarmiði og ekki síst til að styrkja meginmarkmið 
frumvarpsins um aukin gæði í háskólastarfi ber stjómvöldum að sjá til þess að 
auðvelda islenskum háskólum að taka við námsmönnum erlendis frá en ekki 
bregða fæti fyrir þá þróun. Háskólinn á Akureyri leggur til að þessi grein falli brott 
en í staðinn komi nýtt ákvæði á viðeigandi stað í frumvarpið sem orðist svo: 
“Heimilt er ríkisháskólum að innheimta skólagjöld vegna nemenda sem hafa 
ríkisfang utan hins Evrópska efnahagssvæðis.”



í IX. Kafla, 26. gr. er fjallað um samstarfsnefnd háskólastigsins. Háskólinn á 
Akureyri leggur til að við greinina bætist ný málsgrein sem orðist svo: 
“Menntamálaráðherra og háskólamir geta falið nefndinni, eða sjálfstæðum 
stofnunum sem hún á aðild að, umsjón með ýmsum sameiginlegum verkefnum 
háskólastigsins.” Þessi tillaga er hér lögð fram til að leggja áherslu á að neftidin 
þurfi að vera sjálfstæð í störfum í samræmi við það sjálfstæði sem háskólamir 
njóta. Mikilvægt er að bæði ráðherra og háskólamir geti ákveðið þau verkefni sem 
hentugt er að sinna sameiginlega á vettvangi nefndarinnar. Nægjanlegt virðist að 
lögin veiti samstarfsnefndinni heimild og svigrúm til þess að starfrækja slík 
sameiginleg verkefni og eiga aðild að fyrirtækjum í því sambandi, sbr. hugmyndir 
nefndarinnar um að setja á laggimar Samstarfsnet íslenskra háskóla sem m.a. hefði 
hlutverki að gegna við að fylgja eftir áherslum frumvarpsins um eflingu gæða í 
háskólastarfseminni.

Háskólinn á Akureyri mælir með því að umrætt frumvarp verði samþykkt með 
þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan.

Virðingarfyllst,

'orsteinn Gunnarsson, rektor


