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Umsögn Curator, nemendafélags hjúkrunarfræðinema við HÍ, um Frumvarp til laga um 
námslán og námsstyrki.

Curator fagnar því að verið sé að endurskoða núverandi námslánakerfi og lýsir yfir ánægju 
með að námsaðstoð verði í boði í formi námsstyrks.

Félagið er þó óánægt með að nemendur geti glatað þeim ECTS-einingum sem væru 
lánshæfar ef þeir sinna ekki námi sínu á „réttum" hraða. Telur Curator það vera mikinn 
annmarka á kerfinu. Ef námsstyrkurinn yrði lögfestur til 300 eininga á 45 námsmánuðum í 
stað þess að hann væri bundinn við 30-ECTS einingar á önn fengju nemendur tækifæri til 
þess að vinna upp námsstyrk, nái þeir ekki fullum 30 ECTS-einingum einhverja önnina, t.d. 
vegna falls í fagi eða vegna sérstakra aðstæðna.
Það myndi strax hjálpa mikið ef styrkurinn væri miðaður við 60 ECTS-einingar á ári. Það 
myndi jafna stöðu á milli þeirra nemenda sem etv. taka 22 ECTS-einingar á einni önn og 38 
ECTS-einingar á þeirri næstu. Eins og þetta er sett upp í frumvarpinu myndu þessir 
nemendur ekki fá styrk fyrir 8 einingar. Þetta væri ákveðinn innbyggður hvati hjá þeim 
nemendum sem tóku færri en 30 ECTS-einingar á einu missiri, að taka fleiri á þeirri næstu í 
stað þess að taka síðustu önnina með 10 ECTS- einingar sem dæmi.

Grunnnám í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands er 4 ár, eða 240 ECTS einingar. Hyggist 
nemendur fara í mastersnám spannar námstími þeirra því 6 ár. Í nýju frumvarpi nær 
styrkurinn einungis til 5 skólaára, en námshæf lán ná til 7 ára eða til 420 ECTS-eininga. 
Curator telur að að þeim fögum, þar sem ljúka þarf yfir 300 ECTS-einingum til þess að fá 
grunnáms- og meistaragráðu, ætti að standa til boða styrkur sem samsvarar þeim 
einingafjölda.

Curator vill sjá námslán/styrk greiddan út mánaðarlega. Það væri svo nemendur þyrftu ekki 
að taka yfirdrátt í banka til þess að geta lifað þar til námslánin greiðast út. Ef námsframvinda 
yrði svo ekki sem skyldi þá myndi það skerða lánin/styrkinn önnina á eftir. Þannig er 
lánakerfið enn hvati til þess að klára námskeið hverrar annar.

Curator vill ennfremur að lánshæfar ECTS-einingar verði 540 í stað 420 þar sem um lán er 
að ræða en ekki styrk. Í frumvarpinu er ákveðið þak á fjárhæð sem lánað er og þykir okkur í 
Curator að það ætti ekki að vera þak á lánshæfum einingum líka.

Curator vill einnig að í boði verði tímabundin tekjutenging fyrir þá nemendur sem þess þurfa. 
Hjúkrunarfræðingar eru láglaunastétt og eru nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar á sérstaklega 
lágum launum. Tökum dæmi um einstakling sem er 6 ár á lánum og hefur ekki tök á að vinna 
með náminu þar sem hann á 2-3 börn. Fyrir þennan einstakling gæti tímabundin tekjutenging 
verið nauðsynleg til þess að geta framfleytt sér og sinni fjölskyldu fyrstu árin eftir útskrift.



Curator vill að nemendur fái að velja í hvaða kerfi þeir ljúka námi sínu, ef þeir hafa þegar 
hafið nám í núgildandi kerfi. Auk þess skal gæta að afborganir þeirra sem gætu lent milli 
kerfa verði ekki of íþyngjandi. Curator vill einnig að afborgunaraldur verði miðaður við 
almennan lífeyrisaldur, þar sem í deiglunni hefur verið að hækka hann upp í 70 ár, en ekki að 
hann verði bundinn við 67 ár. Þessi þrjú ár geta skipt miklu máli fyrir eldri nemendur sem 
hafa þá styttri tíma til þess að borga upp lánin.

Margt gott er í frumvarpinu og telur Curator að verði farið eftir þessum breytingum sem við 
leggjum til hér að ofan verði námsaðstoðarkerfi Íslendinga breytt til batnaðar.


