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Athugasemd víð 25. grein frumvarpsíns

Við hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ hefur verið starfrækt námsbraut í arkitektúr frá árinu 
2002. Um er að ræða einu námsbrautina í arkitektúr á háskólastigi á íslandi. Námsbrautin fellur 
undir fræðsviðið "listir" í samræmi vð lög um háskóla og telst BA gráðan vera grunnnám á fyrsta 
þrepi, stigi 2 samkvæmt viðmiðum menntamálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður. 
Nemendur útskrifast með BA próf (180 ECTS einingar) í arkitektúr sem ekki veitir starfsréttindi.
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Til að öðlast starfsréttindi og til að mega nota starfsheitið "arkitekt" þurfa þeir sem lokið hafa BA 
prófi frá LHÍ að sækja frekari menntun til erlendra háskóla. Þannig hefur sá sem er með fullgilt 
lokapróf í arkitektúr með starfsréttindum lokið a.m.k. 300 ECTS eininga námi. Náminu lýkur með 
prófi á Meistarastigi -  MA gráðu, sem er framhaldsnám á meistarastigi, 2. þrep, ýmist á stigi 3 eða 
4 samkvæmt vðmiðum menntamálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður.

Allar námsbrautir í arkitektúr innan landa Evrópusambandsins og innan EES landanna þurfa að 
vera í samræmi við kröfur og skilgreiningar "UNESCO -  UIA Charter for Architectural Education" 
og lágmarksviðmið vegna faglegrar starfsviðurkenningar Evrópusambandsins (the Professional 
Qualifícations Directive (PQD)) nr. 2005/36/EC. Allar námsbrautir sem útskrifa fullmenntaða 
arkitekta ber að leggja fyrir sérfræðinefnd Evrópusambandsins og öðlast ekki viðurkenningu fyrr 
en að lokinni vandlegri og formlegri skoðun. Hér e  ̂um lágmarksviðmið að ræða og 
undirliggjaádi eru 11 Viðmið samansett af frásðilegúm og faglegum þáttum sem sett voru fram í 3. 
grein tilskip'unar Evrópusambandsins nr. 85/384 frá 10. júní 1985.

Það er Ijóst af ofanrituðu að miklar krofur eru gerðar til menntunar þeirra sem fá starfsréttindi 
sem arkitektar innan vinnusvæðis Evrópusambandsins. Með hliðsjón af þessum lágmarkskröfum 
sem fram koma hér að ofan verður að teljast óeðlilegt að slíkar kröfur eru ekki viðhafðar í 
frumvarpi því sem hér er til umsagnar. Eðlilegast er að þessar kröfur séu lágmarksviðmið fyrir 
alla þá sem fengið geta löggildingu til að gera aðaluppdrætti, uppdrætti að skipulagi Ióða og 
tilheyrandi deiliuppdrættt og að á þessari lágmarkskröfu verði ekki veittur afsláttur. Óljóst er 
hvort slíkt stenst viðmið Evrópusambandsins um faglegar starfsviðurkenningar og flæði 
sérfræðimenntaðra einstaklinga innan vinnumarkaðar aðildarlandanna.

Almenn athugasemd:

í apríl 2007 samþykkti ríkisstjórn íslands metnaðarfulla stefnu ísíenskra stjórnvalda í 
byggingarlist með útgáfu "Menningarstefnu i mannvirkjagerð". Stefnunni er ætlað að verða 
"leiðarsteinnfyrirþá uppbyggingu á efhislegum innviðum fslensks samfélags sem hið opinbera mun 
standa fyrir á komandi árum" Stefnan er metnaðarfullt skjal þar sem áhersla er lögð á gæði, 
virðingu, þekkingu, hvatningu, menntun með notagildi, varanleika og fegurð að leiðarljósi. Andi 
þessarar mikilvægu stefnu birtist hvergi í því frumvarpi til mannvirkjalaga sem hér er til 
umræðu. Hvergi er hvatt til þess að taka sér inntak þessarar stefnu til fyrirmyndar, og gæta þess 
að unnið sé i anda hennar.

Hér með er hvatt til þess að inntak stefnunnar fái vægi í umræddu frumvarpi.

Reykjavík 5, nóvember 2010.
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