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Erindi: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 8/1996, um 
löggildingu nokkura starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargeiranum, með 
síðari breytingum, 463. mál

Listaháskólinn hefiir fengið til umsagnar frumvarp til breytinga á lögum nr. 8/1996, um 
löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargeiranum. Skólinn styður þann 
aðaltilgang lagasetningarinnar að löggilda starfsheiti grafískra hönnuða, en telur að þurfi 
að gera breytingu á sjálfum texta tillögunnar.

Tillaga skólans er að seinni hluti 1. m.gr. 2.gr. falli út frá orðunum "svo og lokaprófí í
grafískri hönnun ....H Frumvarpsgreinin hljóði þá þannig: "Við 2. gr. laganna bætist nýr
málsliður sem orðast svo: Þeir sem lokið hafa BA-prófi eða meistaraprófí i grafískri 
hönnun frá viðurkenndum íslenskum háskóla."

Þessi breyting felur í sér að felld er út úr frumvarpinu sértæk undanþága fyrir þá 
einstaklinga, sem hafa lokapróf frá tveimur nafngreindum sérskólum, frá því almenna 
skilyrði, að aðeins þeir sem lokið hafa bakkalárprófi eða meistaraprófí frá viðurkenndum 
islenskum háskóla geti borið starfsheitið grafíslair hönnuður án þess að fyrir liggi 
staðfesting eða sérstakt leyfí frá ráðherra (sbr. 2. og 3. gr. laganna).

Ýmis rök liggja fyrir tillögu skólans:

• lög sem þessi eiga að vera almenn, og ekki fela í sér hæfísmat eða viðurkenningu 
á einstökum nafiigreindum skólum;

• til samræmis: hvergi er annars staðar í lögum þessum kveðið á um að lokapróf frá 
nafngreindum skólastofiiunum gefi heimild til undanþágu frá því ákvæði laganna 
að sækja skuli um leyfi til ráðherra um að nota þau mismunandi starfsheiti sem 
lögin ná til;

• samræmi þarf að vera á milli skilyrða um löggildingu starfsheita og þeirra 
skilyrða sem gerð eru til gæði menntunar í lögum um háskóla, sbr. fyrirliggjandi 
frumvarp menntamálaráðherra til laga um háskóla (433. mál);

• hvorugur þeirra skóla sem vísað er til í frumvarpstillögunm er (eða hefur verið)
háskóli;
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• hvorugur þeirra skóla sem vísað er til í frumvarpstillögunni gætu (eða hefðu 
getað) uppfyllt þau skilyrði sem gerð eru til viðurkennds háskólanáms á íslandi;

Þá vill Listaháskólinn benda á ónákvæmni í greinargerð með frumvarpinu um stöðu 
þeirra skóla sem undanþáguákvæði frumvarpstextans tekur sérstaklega til:

• Nám við Myndlista og handíðaskóla íslands (lagður niður 1999) hafði á sínum 
tima staðfestingu íslenskra menntamálayfirvalda um að það væri sambærilegt við 
nám á fyrsta háskólastigi (bakkalár); sú staðfesting felur hins vegar ekki í sér 
viðurkenningu á því að námið þar hafí verið sambærilegt við það nám sem nú er 
boðið upp á i Listaháskóla íslands;

• Listaháskólinn tekur þátt í í víðtæku erlendu samstarfi og er aðili að öllum helstu 
samtökum og samstarfsnetum álfunnar á sviði hönnunar og listmenntunar 
almennt;* Myndlistaskólinn á Akureyri er ekki viðurkenndur með stöðu 
listaháskóla i þessu samstarfi; fullyrðing þar um í greinargerð frumvarpsins stenst 
því ekki og hefur enga stoð;

• Fullyrðing um að prófskírteini Myndlistaskólans á Akureyri séu "víða metin til 
jafns við BA/BFA gráðu" er órökstudd og hæpin; nám við þann skóla er ekki 
metið til eininga i námi til bakkalár gráðu við Listaháskóla Islands;

í lokin vill Listaháskólinn benda á að ísland er aðili að Bologna-yfírlýsingunni frá 1999 
sem felur í sér stofnun svokallaðs "Evrópsks svæðis æðri menntunar" fyrir árið 2010. 
Meginmarkmiðið er að tryggja gæði og skýrleika í háskólamenntun í þeim löndum sem 
eiga aðild að yfirlýsingunni. Þessu fylgja ákveðnar skuldbindingar varðandi skipulag 
háskólamenntunar, viðurkenningu hennar, aðgengi að upplýsingum og gæðatryggingu. 
Íslenskír háskólar vinna nú skipulega að því að uppfylla ákvæði yfírlýsingarinnar, og 
vinna nú í samvinnu við menntamálaráðuneytið að gerð sérstakra viðmiða um æðri 
menntun og prófgráður sem háskólar verða að geta uppfyllt til að fá opinbera 
viðurkenningu. Listaháskólinn telur afar mikilvægt að allar ákvarðanir um löggildingu 
starfsheita verði teknar með hliðsjón af þeim kröfiim til menntunar sem þessi viðmið 
munu setja.

*Cumulus: Fagleg samtök Evrópskra hönnunarskóla - European Association of 
Universities and Colleges of Art, Design and Media;
Cirrus: Samtök 20 hönnunar - og arkitektaskóla á Noröurlöndum og Eystrasalti sem 
byggir á kennara og nemendaskiptum og faglegum samskiplum;
EAAE: European Association of Architectural Education - Samtök Evrópskra 
arkitektaskóla;
NordArk: Samtök 12 arkitektaskóla á Noröuriöndum;
Kuno: Samtök 14 myndlistarháskóla á Noröurlöndumun um námskeiðahald, nemenda og kennaraskipti,og 
aðra faglega samvinnu innan Nordplus áætlunarinnar;
Erasmus/Sókrates: Menntaáætlun Evrópusambandsins 
Nordplus: Menntaáætíun Norðurlandaráðs;
ELIA: Samstarfsnet evrópskra listaháskóla (European League of the Instítiðes of the Arts);
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