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BÍSN fagnar því að verið sé að endurskoða helldarlög um háskóla. Mikiar 

breytingar hafa orðið í háskólasamfélaginu á síðustu árum og því löngu orðið 

nauðsynlegt að endurskoða löggjöfina, sérstaklega með tilliti tii gæðamats og 

fleiri þátta Bologna -  ferlisins.

Athugasemdir við einstaka greinar:

Að okkar mati vantar inn að háskólar skulu marka sér umhverfisstefnu og 
jafnréttisáætlun sem kemur í veg fyrir aðstöðumun vegna kyns, kynþáttar, 

trúarbragða, uppruna, fötlunar og kynhneigðar. Um þetta skal vera samstarf við 

samtök nemenda og kennara í viðkomandi háskóla sem og háskólafundar.

Það að viðurkenningin feli ekki í sér að stjórnvöld séu skuldbundin til að veita fé 

til viðkomandi háskóla getur skapað mikið óöryggi fyrir skólana, þrátt fyrir að í 

VIII kafla sé nánar kveðið á um fjárhagsmálefni háskólanna er þar aðeins gert ráð 

fyrir að gerður sé samningur til 3 — 5 ára sem er alltof lítill tími fyrir háskóla til að 
skipuleggja starfsemi sína að fullu.
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15. gr
Vantar inn um skipan háskóiaráðs, það er mjög mikilvægt að tekið sé fram í 

rammalögum um háskóla aö nemendur og kennarar eigi sína fulltrúa í 

háskólaráði. Þetta eru stærstu hagsmunaaðilamir innan háskólans, sem þekkja að 

jafnaði alla innviði háskólans og því nauðsynlegt að þessir hópar hafi sinn 

talsmann innan jafn mikilvægs ákvörðunarvalds sem háskólaráð er.

Einnig er það tekið fram í Bologna samþykktinni að nemendur skulu hafa sinn 

fulttrúa á ÖLLUM stigum ákvarðanavaldsins. BÍSN leggur höfuðáherslu á að þessi 

liður verði tekinn til skoðunar!

21. gr.
Það eru margar ástæður fyrir því að BÍSN vill ekki að gefin verði heimild fyrir því 

að innheimta skólagjöld af nemum sem ekki hafa ríkisfang innan Evrópska 

efnahagssvæðisins:

FJðlmenningarlegt háskólasamfélag
öll getum við veríð sammála um að við lærum mikið af öðrum menningum og 

menningarheimum. Að vera í skóla með fólki frá mismunandi heimshomum víkkar 

góndeildarhringinn, eykur skilning á ólíkum menningum og veitir manni innsýn 

inn í ólíkan hugsanahátt. Allt leiðir þetta að betri menntun þar sem fleiri hliðar 

mála eru skoðaðar.

Eins og staðan er í dag sækja fáir erlendir nemar hingað til lands í nám. BÍSN 

skorar heldur á stjómvöld að beita sér fyrir því að fá þessu breytt. Gera aðgengi 

að námi á íslandi greiðara fyrir erlendum nemendum og hvetja þá til að koma 

hingað til lands í nám. Þetta má gera á marga vegu. Hægt er að bjóða upp á 

styrki fyrir erlenda nemendur eða námslán, auðvelda þeim leit og borgun fyrir 

húsnæði, bjóða uppá kennslu í íslensku auk náms á ensku og ókeypis skólavist.
Þó við gerum okkur grein fyrir að hver nemandi í skóla kosti samféiagið 

umtalsverðan pening viljum við um leið benda á að hver einstaklingur í 

samfélaginu er líka að greiða mikið til samfélagsins. Hann þarf að fæða sig og 

klæða en öll neysla hans skilar sér margfalt til samfélagsins.
MlsrétU
BÍSN telur það lýsa ákveðnu misrétti að láta suma nemendur borga fyrir skólavist 

en aðra ekki. Þama er veríð að brjóta á mannréttindum fólks enda ættu allir 
menn að vera jafnir óháð þjóðemi.

BÍSN skorar á stjómvöld að taka heldur fagnandi mót þeim einstaklingum sem 

sýna landinu og háskólum þess áhuga og koma fram við þá á sama hátt og þeir 

gera við íslendinga.
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Fordaemisgefandi, innanlands sem utan
BÍSN hefur áhyggjur af því að þessi ákvörðun muni vera fordæmisgefandi. Hér 

innan iands verða í fyrsta sinn kynnt til sögunnar skólagjöld í ríkisreknum 

háskóium. Með tilkomu þeirra verður auðveldara að ínnleiða skólagjöld fýrír alla 

námsmenn, jafnvel þó lög þessi kveða einungis á um að nemar sem hafa ríkisfang 

utan Evrópska efnahagssvæðisins skulu greiða slík gjöld óttast BÍSN að einungis 

sé það tímaspursmál hvenær slík gjöld ná til allra háskólanema.

Á erlendum vettvangi óttumst við að ákvörðunin muni koma niður á íslenskum 

nemendum sem leita sér þekkingar eriendis. Við teljum að það geti haft áhrif á 

samkeppnisstöðu þeirra að heimaland þeirra mismuni nemendum eftir þjóðemi. 

Þannig geti þeim veríð mismunað á eríendri grundu.

Eins og áður kom fram er of lítið að eríendum nemendum á íslandi og þurfum við 

að gera allt sem í okkar valdi stendur til að spoma gegn því.

Ótal fleiri kosti má telja upp sem fylgja því að greiða aðgang erlendra nemenda 

að náminu hér. íslendingar geta skapað sér sambönd og tengslanet sem nær yfir 

allan heiminn, við getum lært af ólíkum siðum og háttum og jafnvel eignast 

fræðimenn með mikla þekkingu sem ákveða að setjast hér að og auðga 

samfélagið um ókomna tíð.

Við erum að missa af miklum tækifærum ef við erum ekki tilbúin að taka á móti 

menntuðum einstaklingum utan úr heimi.

Samstarfsnefnd háskólastigsins er og mun verða mjög öflug vettvangur samstarfs 

-  og samráðs fyrír háskólaumhverfið í heild sinni. Því finnst okkur mikilvægt að 
nefndin skuli einnig veita umsögn í þeim málum sem aðrír en 

menntamálaráðherra eða einstakir háskólar vísa þangað, t.d. hagsmunasamtök 

nemenda.

26. gr

F.h. BÍSN

Eyfún Jónsdóttir 

Framkvæmdastjóri BÍSN
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