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Umsögn Félags háskólakennara og Félags prófessora í Háskóla íslands um 
frumvarp til laga um háskóla.
Þingskjal 654, mál nr. 433, lagt fyrir Alþingi á 132 löggjafaþingi árið 2005-2006

Félag háskólakennara (FH) og Félag prófessora í Háskóla íslands (FP) lýsa í 
megindráttum ánægju með frumvarpið en vilja koma með eftirfarandi ábendingar um 
þætti sem þau telja að þurfi að kveða skýrar á um eða færa til betri vegar.

1. Hlutverk háskóla, sbr. 2. gr.
Akademískt frelsi er homsteinn alþjóðlegs mennta- og vísindasamfélags og samofið 
hugmyndvim um gagnrýna hugsun og vinnubrogð. Akademísku frelsi er skipt í frelsi 
til kennslu, frelsi til rannsókna og frelsi til tjáningar og birtingar. Það felur í sér að 
einstaklingar geti leitað þekkingar og tjáð sannfæringu sína án þess að eiga á hætta að 
það bitni á starfsöryggi þeirra eða öðrum mikilvægum hagsmunum. FH og FP telja að 
varla sé unnt að fjalla um hlutverk háskólastigsins án þess að geta um akademískt 
frelsi. Lagt er til að úr þessu verði bætt í 2. gr. frumvarpsins með því að kveða á um 
þá sameiginlegu skyldu stjómvalda og háskólastigsins að standa vörð um akademískt 
frelsi og þær hugmyndir sem þar búa að baki.

2. Gæðamál háskólastigsins, sbr. IV. kafla, einkum 13. og 14. gr.
Eitt mikilvægasta viðmiðið í Bolognaferlinu er að sömu mælikvarðar séu notaðir við 
mat á gæðum menntunar í Evrópusamfélaginu. Hæfi kennara og kröfur til stúdenta 
eru þar lykilatriði. Að mati FH og FP er ekki kveðið nægilega skýrt á um það í 13. gr. 
með hvaða hætti ytra gæðamat háskólastigsins skuli framkvæmt þannig að það 
standist alþjóðlegan samanburð. Nauðsynlegt er að það komi fram með 
afdráttarlausum hætti að ytra eftirlit með gæðum starfsemi æðstu menntastofhana á 
sviði kennslu og rannsókna skuli vera í föstum skorðum og byggjast á alþjóðlegum 
og hlutlægum mælikvörðum. FH og FP telja einnig mikilvægt að endurskoða orðalag 
í 14. gr. og kveða skýrar á um að skipulagning og/eða umsýsla ytra mats skuli vera á
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höndum óháðs aðila með sérþekkingu á menntastofnunum á háskólastigi og að bæði 
innlendir og erlendir sérfræðingar á viðkomandi sviði skuli undantekningarlaust 
fengnir til að annast ytra mat á þeim. Þá má telja eðlilegt að það komi fram með 
hvaða hætti niðurstöður úttekta af þessu tagi skuli kynntar og gerðar hagsmunaaðilum 
s.s. nemendum, stjómvöldum og aðilum atvinnulífs aðgengilegar.

3. Nafngíftir á háskólastigi, sbr. 3. gr.
Mikilvægt er að nafiigiftir á háskólastigi hér á landi eigi sér samsvöran í þeim 
nafngiftum sem notaðar eru erlendis eftir eðli, starfsemi, umfangi og hlutverkum 
viðkomandi menntastofiiunar. Það að nota sömu nafiigift yfir allar menntastofiianir á 
háskólastigi, hvort heldur sem er á íslensku eða erlendum tungumálum, ýtir undir 
ranghugmyndir og grefur undan trúverðugleika íslenska háskólastigsins. í ljósi þessa 
telja félögin það ákvæði 3. gr. ófullnægjandi að menntamálaráðherra skuli setja reglur 
um erlendar þýðingar á heitum þeirra háskóla sem hann veitir viðurkenningu. Telja 
verður nauðsynlegt að í lögunum sé að finna skilgreiningu á því hvemig flokka beri 
íslenskar menntunarstofiianir á háskólastigi þannig að ljóst sé við hvað erlendar 
þýðingar skuli miða hverju sinni.

4. Gildissvið sbr. 1. gr.
Ekki verður annað ráðið af 1. gr. en að frumvarpið nái eingöngu til þeirra skóla á 
háskólastigi sem falla nú undir menntamálaráðuneytið og þar með séu 
landbúnaðarháskólamir undanskildir. Þetta verður að telja afar óheppilegt og ekki í 
samræmi við alþjóðlegar samþykktir um viðurkenningu á menntun og hæfi hvað 
varðar æðsta skólastig í okkar heimshluta.

Virðingarfyllst,
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