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Menntun í fremstu röð

Forsætisráðherra, Halldór Ásgrímsson.

Menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Góðir gestir.

Menntun og rannsóknir - Forsenda þekkingarsamfélags.

Ég tek heils hugar undir yfirskrift málþings Vísinda - 

og tækniráðs. Menntun og rannsóknir eru 

sannarlega forsendur þekkingarsamfélagsins.

Og þekkingarsamfélag er forsenda 

framtíðarvelferðar á íslandi.

Háskóli íslands hefur sett sér að vera leiðandi afl í 

uppbyggingu íslenska þekkingarsamfélagsins.

Háskólinn hefur sett sér það að skipa sér í röð 100 

bestu háskóla í heiminum innan 10-12 ára.

En af hveg'u liggur á að komast í fremstu röð, í röð 

100 bestu?

Efnahagslegt jafnvægi í heiminum er að breytast. Eðli 

alþjóðaviðskipta og verslunar er að breytast. Lönd á 

borð við ísland byggja ekki framtíðarsamkeppnishæfni 

sína á lágum framleiðslukostnaði heldur á þekkingu og 

menntun og hæfni til að beita henni á alþjóðlegum 

vettvangi. Ástæðan fyrir því að okkur liggur á er að
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allar þjóðir stefna að því að auka menntunarstig og 

þekkingu.

í löndum eins og Kína og Indlandi, þar sem hagvöxtur 

er hvað mestur, á sér stað mikil og hröð uppbygging 

háskólastigsins. Svo dæmi sé tekið, útskrifast nú 

samanlagt hérumbil 10 sinnum fleiri verkfræðingar í 

þessum löndum árlega miðað við Bandaríkin. Suður 

Kórea byggir nú hraðar upp menntun með opinberum 

fjárframlögum en nokkurt annað land í heiminum.

Á Vesturlöndum er brugðist hart við. Bush stjórnin í 

Bandaríkjunum hyggst stórauka fjárframlög til 

vísindastarfs. Stjórn Evrópusambandsins vinnur eftir 

skýrri stefnu um uppbyggingu þekkingarsamfélags og 

vill til dæmis byggja upp sterkan Evrópuháskóla til að 

keppa við bestu skóla Ameríku og Asíu. Finnar hafa 

tvöfaldað framlag til vísinda- og rannsóknastarfa á 

einu ári, frá 2005 til 2006.

Þeir sem staldra við á þessari göngu dragast aftur úr. 

Við íslendingar höfum sannarlega verið að auka við 

framlögin undanfarin ár, á því er engin vafi. En við 

eigum enn töluvert í land að komast í fremstu röð og 

verðum að herða enn róðurinn ef við ætlum að tryggja 

áfram stöðu íslands með lífskjör á heimsmælikvarða. 

Um það deilir engin. íslensk stjórnvöld hafa sett fram 

stefnu um að á íslandi verði þekkingarsamfélag í 

fremstu röð árið 2010.
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Með því að setja sér ögrandi og djarft, en um leið 

raunhæft markmið um að komast í hóp 100 bestu 

háskóla, telur Háskóli íslands sig best þjóna þessu 

markmiði og hagsmunum þjóðarinnar.

Markmið Háskóla íslands er ekki sett fram sem 

meiningarlaus uppsláttur, heldurað vel íhuguðu 

máli. í háskólanum höfum við um nokkuð skeið 

talað um að komast í "fremstu röð", nú setjum við 

mælikvarða á hugtakið "fremstu röð". Þegar ég 

kynnti stefnumótun okkar fyrir 

menntamálaráðherra, Þorgerði Katrínu 

Gunnarsdóttur, fyrr í vetur spurði hún hversu hátt 

við stefndum og hvað til þyrfti að koma til að 

Háskóii íslands gæti skipað sér í hóp þeirra 100 

bestu. Þar var djarflega spurt. Við skoðuðum málið 

í mikilli alvöru og við teljum að háskólinn hafi 

faglega burði til að sækja að þessu markmiði og eigi 

tvímælalaust að gera það. Við erum því að byrja 

viðræður við stjórnvöld um framkvæmd og 

fjármögnun. Við eigum sameiginlegt markmið að 

koma íslandi í fremstu röð. Aðrar 

Norðurlandaþjóðir eiga allar háskóla á þessum lista, 

sumar fleiri en einn. Þetta kostar vissulega mikla 

fjármuni en það er fjárfesting sem skilar öruggum 

vöxtum og byrjar að skila ávöxtun þegar í 

upphafsáföngum verksins.
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Það er einnig mikiivægt að stefnumótun Háskólans 

kallist á við stefnumótunarvinnu Vísinda- og 

tækniráðs sem er kynnt hér í dag. Ég vil 

sérstaklega taka undir mikilvægi þess, að slík stefna 

nái til allra skólastiga og að áhersla sé lögð á 

verkmenntun ekki síður en bóklegt nám. Ég tek því 

heils hugar undir þá sýn sem fram kemur í stefnu 

Vísinda- og tækniráðs. Ég vil ítreka, að þótt ég leggi 

mesta áherslu á mikilvægi rannsóknastarfs háskóla í 

þessu erindi, er ekki síður mikilvægt að tryggja að 

kennsluþátturinn sé í fremstu röð.

En hvernig er hægt að leggja mælikvarða á 

þekkingu og menntun?

Hvernig er hægt að sannreyna að skóli sé meðal 

100 bestu? Það er vitaskuld ekki til ein einhlít 

mæling en ég ætla að nefna þann kvarða sem 

oftast er vísað til. Shanghai listinn, svokallaði er 

unnin af Shanghai Jiao Tong University, Institute of 

Higher Education í Kína. Þessi stofnun birtir lista 

yfir 500 bestu háskóla í heiminum. Röðun þeirra 

byggir einkum á:

-  Birtar vísindagreinar í viðurkenndum 

alþjóðlegum tímaritum (ISI tímarit)

-  Greinar birtar í Science og Nature 

tímaritunum
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-  Starf áhrifamikilla vísindamanna við 

skólann (highly cited researchers)

-  Vísindaverðlaun, þar með talin 

Nóbelsverðlaun.

Aðrir mikilvægir mælikvarðar eru fjöldi erlendra 

nemenda, fjöldi erlendra vísindamanna, niðurstöður 

úttekta, hlutfall kennara / nemenda, árangur nemenda 

eftir brautskráningu, o.fl.

Á Shanghai listanum eru 7 háskólar á Norðurlöndum,. 

Þeir hafa fyrst og fremst náð á listann vegna öflugs 

vísindastarfs og fjölda birtra vísindagreina. Þessir skólar 

eru

• Karolinska (nr. 45)

• Kaupmannahöfn (nr. 57)

• Uppsala (nr. 60)

• Oslo (nr. 69)

• Helsinki (nr. 76)

• Stokkhólmur (nr. 93)

• Lundur (nr. 99)

Við þurfum að taka okkur til fyrirmyndar hið öfluga 

vísindastarf og greinaskrif, sem hafa skilað 

Norðurlandaskólunum jafn langt og raun bervitni. Það 

byggir að verulegu leiti á uppbyggingu doktorsnáms 

sem er tiltölulega nýtt af nálinni við Háskóla íslands. 

Sumir hafa undrast að Háskóli íslands sé ekki á lista 

yfir 500 bestu háskóa. Því er til að svara, að það
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væri í raun óeðlilegt ef við værum nú þegar á listanum 

í Ijósi þess hversu ungt framhaldsnám hjá okkur er.

í stefnumótunarvinnu sem nú stendur yfir, vinnum við 

að því að setja tímasett og mælanleg markmið um 

uppbyggingu á sviðum rannsókna, kennslu, 

stjórnunar, samskipta, nýsköpunar og þróunar. Þessu 

fylgir ýtarleg verkáætlun. Fleiri starfsmenn hafa 

komið að þeirri vinnu en venja er til við slíka 

stefnumótun og má heita að hver einasti starfsmaður 

skólans hafi lagt hönd á plóg með einum eða öðrum 

hætti. Þá höfum við leitað ráðgjafar hjá 

hagsmunahópum innan og utan skólans. Við höfum 

skilgreint hvert við viljum sækja, hvernig við ætlum að 

komast þangað og hvað þurfi til. Miðað við núverandi 

nemendafjölda þurfa rauntekjur okkar að aukast um 

65-70% á næstu 5 árum til þess að við getum náð 

okkar markmiðum.

Það sem skiptir mestu um árangur er öflug og 

kraftmikil uppbygging doktorsnáms við skólann og 

við höfum sett okkur markmið um að fimmfalda 

fjölda útskrifaðra doktorsnema á fimm árum.

Ein kröftugasta birtingarmynd vísinda innan veggja 

háskóla verður til þegar saman koma 

þekkingaþyrstir og kappsfullir doktorsnemar og 

metnaðarfullir leiðbeinendur. Rannsóknir í tengslum 

við doktorsnám eru ein meginuppspretta 

vísindagreina í alþjóðlegum tímaritum. Við
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útskrifuðum á síðasta ári 13 doktora frá Háskóla 

íslands og stefnum að því að útskrifa 60-65 á ári 

eftir fimm ár. Þá fyrst getum við borið okkur saman 

við háskóla af sömu stærð í nágrannalöndunum.

Háskóli íslands er alþjóðlegur háskóli og fylgir 

alþjóðlegum kröfum um gæði doktorsnáms.

Doktorsnemar sem stunda nám við skólann dvelja 

flestir við erlenda háskóla og vísindastofnanir hluta 

af námstímanum og kappkostað er að andmælendur 

við doktorsvarnir komi frá virtum erlendum 

háskólum.

Mikilvægur hluti af uppbyggingu doktorsnámsis er að 

tryggja doktorsnemum laun þannig að þeir geti stundað 

rannsóknir sínar sem fulla vinnu. Ég fagna því heilshugar 

auknu fjárframlagi til samkeppnissjóða Vísinda- og 

tækniráðs. Jafnframt er Ijóst að Háskólasjóður 

Eimskipafélagsins mun styrkja námið verulega og ég vona 

að Rannsóknanámssjóður eflist umfram það sem nú er.

Þáttur i þeirri stefnu Háskóla íslands að vera alþjóðlegur 

háskóli er að hann byggir upp náin tengsl við 

framúrskarandi háskóla erlendis og hvetur nemendur til að 

huga einnig að framhaldsnámi að hluta eða öllu leiti þar. 

íslenskt samfélag hefur styrkst af því að íslendingar hafa 

sótt nám til útlanda og komið heim með margþætta 

reynslu og þekkingu. Þetta heldur vissulega áfram þótt 

doktorsnám eflist hér. íslenskum stúdentum sem sækja 

háskólanám mun fjölga og íslenskir stúdentar munu halda
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áfram að sækja til útlanda í tiltekin verkefni eða greinar 

sem ekki eru kenndar hér á landi. Þekkingarsamfélagið er 

í eðli sínu alþjóðlegt og þáttur í þjónustu háskólans við 

samfélagið hér eru frjó tengsl við þekkingarstofnanir í 

öðrum löndum.

Fámenn þjóð getur byggt upp þekkingarsamfélag.

Fámenn þjóð getur átt háskóla í fremstu röð, - ef hún 

setur sér það og fylgir eftir skýrum og ákveðnum 

markmiðum um hraða uppbyggingu og afburða gæði.

Við gerum það með því að ráða hingað fleiri 

vísindamenn í fremstu röð, með því að styrkja 

innviði skólans og aðbúnað starfsins, með auknu 

samstarfi við aðra háskóla, bæði innlenda og 

erlenda, og auknu samstarfi við fyrirtæki og 

stofnanir. Við viljum styrkja og kynna betur þau 

fræðasvið þar sem afburðaárangri hefur verið náð 

og fræðasvið sem hafa sérstöðu vegna íslenskrar 

tungu, menningararfs og náttúru landsins. Við 

viljum styðja vísindamenn á fleiri fræðasviðum til 

að ná slíkum árangri. Það kemur okkur í fremstu 

röð.

En það er vitaskuld ekki nóg að Háskóli íslands leggi á 

ráðin og seti markmið. Þessi uppbygging Háskóla íslands 

þarf að kallast á við menntastefnu stjórnvalda og verða 

hluti af henni. Skólinn þarf að gera skýra samninga við 

stjórnvöld um aukin fjárframlög sem byggja á því að
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Háskóli íslands verði áfram rekinn með hagkvæmasta 

hætti og að árangur sé á hveg'um tíma mælanlegur og 

samanburðarhæfur.

Góðir gestir,

Þessi mikla og nauðsynlega uppbygging Háskóla íslands er 

ferð með fyrirheit. Hún er ferð með fyrirheit um sterkara 

og öflugra samfélag og sterkara atvinnulíf byggt á 

bekkinau. Á því byggjum við framtíðarvelferð á íslandi.
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