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Umsögn um frumvarp um háskóla þskj. 654 -  433. mál

Til: Menntamálanefndar Alþingis
Frá: Landbúnaðarháskóla Islands 24.2.2006

Landbúnaðarháskóli íslands fagnar frumvarpi um háskóla. Það er mjög tímabært að 
endumýja löggjöf um háskóla á íslandi. Lögin um háskóla frá 1997 voru mikilvæg og 
höföu mikil áhrif á þróun háskólastarfs, en atburðarás í þessum málaflokki, hérlendis 
og erlendis, er hröð og mikilvægt að löggjöfin fylgi þróuninni. Það sem er sérstaklega 
gott við frumvarpið er að skýrt er tekið á málum varðandi gæði háskólastarfe og tillit 
tekið til alþjóðlegra sjónarmiða. Þá er mikilvægt að háskólum er gefið enn meira 
svigrúm til að þróa starfeemi sína að því gefiiu að þeir standist alþjóðlegar 
gæðakröfur. Við fögnum því sérstaklega að með frumvarpinu er skólum gefinn 
formlegur kostur á að byggja upp sameiginlegar námsleiðir og sameiginlegar gráður 
bæði með öðrum íslenskum háskólum sem og erlendum (9. gr). Þetta er mikilvægt til 
að tryggja sem besta nýtingu á aðstöðu og starfskrafti og til að efla gæði námsins enn 
frekar. Sem fulltrúi í samstarfsnefhd háskólastigsins hafði Landbúnaðarháskóli íslands 
tækifæri til að gera tillögur og athugasemdir við frumvarpið meðan það var í smíðum, 
en nefiidin skilaði sameiginlegri skoðun sinni til menntamálaráðuneytis.

Varðandi einstakar frumvarpsgreinar viljum við kom eftirfarandi á framfæri:

2. gr.
Hér er hlutverk háskóla tíundað. Að okkar mati vantar hér skýrari tilvísun til hlutverks 
háskóla við varðveislu þekkingar. Þetta er atriði sem á mikið erindi núna á tímum 
mikillar tæknivæðingar náms og rannsókna og aukins samstarfs og tengsla skóla um 
allan heim. Til dæmis er háskóli eitt sterkasta afl okkar til að varðveita þekkingu á 
sögu okkar, menningu og gildum. Þannig má t.d. bæta við fyrstu setningu 2. gr. 
(skáletrað) og segja “Háskóli er sjálfstæð menntastofiiun sem sinnir kennslu, 
rannsóknum, varðveislu þekkingar, þekkingarleit og sköpun.......” o.s.frv.

26. gr.
Til þess að tryggja samræmi og samfellu innan íslenska háskólastigsins er nauðsynlegt 
að til staðar sé sameiginlegur vettvangur allra íslenskra háskóla. Þessi skipan er við 
lýði skv. núverandi lögum um háskóla og engin ástæða til þess að breyta henni. Því er 
eðlilegt að rektorar allra íslenskra háskóla skipi samstarfenefiid háskólastigins óháð 
rekstrarformi eða stjómskipulegri stöðu.
Lagt er til að fyrsti málsliður 26. gr. orðist svo: “Rektorar háskóla sem reknir eru í 
samræmi við fyrstu mgr. 3. gr. skipa sérstaka samstarfsnefnd háskólastigsins.”

Ákvæði til bráðabirgða.
Landbúnaðarháskóla íslands ásamt Hólaskóla heyra undir landbúnaðaráðuneytið; sbr.
3. gr. að háskóli geti verið stjómskipunarlega undir öðru ráðuneyti en 
menntamálaráðuneyti. Þessir skólar lúta sérlögum um búnaðarfræðslu. í þeim lögum 
er sérstök tilvísun sem tengir löggjöfina við núverandi lög um háskóla frá 1997 til að 
tryggja að samræmi sé í starfi og stjómun milli háskóla landbúnaðarins og háskóla 
menntamálaráðuneytisins. Þannig kemur fram í 2. gr. laga um búnaðarfræðslu nr. 57 
frá 1999 að “Landbúnaðarráðherra ber ábyrgð á að gæði menntunar sem 
menntastofrianir landbúnaðarins veita samkvæmt lögum þessum uppfylli þau skilyrði



sem gerð eru samkvæmt lögum nr. 136/1997 um háskóla....”. í bráðabirgðaákvæði í 
núverandi frumvarpi um háskóla er kveðið á um að “Endurskoða skal lög um 
búnaðarfræðslu, nr. 57/1999, innan tveggja ára frá gildistöku laga þessara til að 
samræma og auka samvinnu um gæðæðirlit og námsframboð á háskólastigi.” Hingað 
til hefur samræming milli laga um háskóla og laga um búnaðarfræðslu gengið 
prýðilega, t.d. taka Landbúnaðarháskó li íslands og Hólaskóli formlegan og virkan þátt 
í samstarfene&d háskólastigins. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt og eðlilegt að allir 
íslenskir háskólar lúti sambærilegum kröfiun um gæði menntunar og rannsókna. Þess 
vegna er afer mikilvægt að við þessa lagasetningu og fyrirhugaða aðlögun laga um 
búnaðarfæðslu verði tryggð góð tengsl milli laganna, sérstaklega varðandi 
viðurkenningu og gæðakröfur, eins og verið hefur hingað til.
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