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Háskólinn í Reykjavík hefur haldið áfram að styrkja sína stöðu 
sem leiðandi háskóli í kennslu og rannsóknum á Íslandi á 
sviðum tækni, viðskipta og laga. HR gegnir lykilhlutverki 
í menntun fyrir atvinnulíf landsins og samfélagið í heild, þar 
sem skólinn útskrifar um tvo þriðju af þeim nemendum sem  
útskrifast með tæknimenntun á háskólastigi, um helming 
viðskiptafræðinga og ríflega þriðjung lögfræðinga. Á árinu 
stunduðu að jafnaði um 3.000 nemendur nám við HR og voru 
846 nemendur útskrifaðir. Rannsóknarvirkni háskólans hefur 
vaxið hratt á undanförnum árum og hefur áhersla HR á  
nýsköpun og tækniþróun skilað samfélaginu nýrri tækni, nýjum 
fyrirtækjum og nýjum tækifærum.

Árið 2011 var fjárhagslega þungt, en afkoman batnaði nokkuð 
frá árinu áður, þrátt fyrir mikinn niðurskurð á framlögum  
ríkisins. Þessi bætta afkoma byggir á aðhalds- og fjáröflu-
naraðgerðum sem og breytingum sem gerðar voru á skipu-
lagi og námsframboði háskólans. Þessar breytingar miðuðu 
að því að lækka kostnað til að mæta niðurskurði ríkisins og 
skapa HR skýra stöðu sem leiðandi háskóla á sviðum tækni, 
viðskipta og laga.  Með þessu skapaðist enn fremur tækifæri 
til að efla  nám og rannsóknir á kjarnasviðum HR, en meðal 
þess sem gerðist á árinu 2011 er að HR tók yfir rekstur 
orkuskólans REYST og  hóf að bjóða upp á meistaranám í 
verkefnastjórnun MPM, íþróttafræði og lífupplýsingatækni.  
Þá hlaut MBA-nám HR alþjóðlega vottun hinna virtu AMBA  
samtaka en innan við 200 námsbrautir hafa þá vottun í dag. 
Grunnnám viðskiptadeildar hlaut alþjóðlega EPAS vottun.

Nokkrar breytingar voru gerðar á stjórn skólans. Þóranna 
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Jónsdóttir tók við nýju starfi sem framkvæmdastjóri stjórnunar 
og rekstur og staðgengill rektors, en Þorkell Sigurlaugsson 
varð framkvæmdastjóri fjármála og fasteignareksturs.  Guðrún 
Arnbjörg Sævarsdóttir var valin í stöðu deildaforseta tækni- 
og verkfræðideildar, en Gunnar Guðni Tómasson lét af starfi 
deildarforseta um mitt ár. 

Heildartekjur Háskólans í Reykjavík voru 3.598 milljónir króna 
árið 2011 og tap af rekstri 232 milljónir króna sem þó nokkuð 
betri afkoma en árið 2010 þegar hallinn var 401 milljón  
króna. Almennar aðhaldsaðgerðir og skipulagsbreytingar 
vógu þungt í bættri afkomu, en ennfremur náðist samkomulag 
um tímabundna lækkun leigu. Þetta var hluti af þríhliða  
samkomulagi ríkisins, þeirra atvinnulífssamtaka sem standa 
að HR og eigenda húsnæðisins. Í því fólst að til viðbótar við  
lækkun leigu komu 150 milljónir frá ríkinu sem tekjufærast á 
árunum 2012 til 2014 og atvinnulífssamtökin (Samtök iðnaðar-
ins, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands) juku hlutafé 
HR um 200 milljónir. 

Verðmætasköpun á grunni þekkingar og hugvits er lykillinn 
að því að koma Íslandi út úr kreppunni.  Forsenda þess er 
öflugt háskólastarf í virkum tengslum við atvinnulífið og sér í 
lagi gæðamenntun á sviðum tækni, viðskipta, laga og skyldra 
greina. Það skiptir því miklu máli að Háskólinn í Reykjavík 
geti haldið áfram því mikilvæga starfi sem hann sinnir í dag. 
Starfsmenn HR hafa lagt mikið á sig og skilað góðu starfi til 
þess að styrkja skólann enn frekar á árinu 2011, þrátt fyrir  
þrengingar í fjárhag skólans. Fyrir það kann ég þeim innilegar 
þakkir og vona að stjórnvöld sýni í verki að það framlag sé 
metið að verðleikum.

Dr. Ari Kristinn Jónsson
rektor Háskólans í Reykjavík
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StEfNA HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK SKIpuLAg og StJÓRNuN

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu 
til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og 
samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. 
  
Stefna Háskólans í Reykjavík er að vera öflugur kennslu- og 
rannsóknaháskóli með áherslu á tækni, viðskipti og lög.

Kjarnastarfsemi Háskólans í Reykjavík er kennsla og rannsóknir 
í sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag, þar sem áhersla 
er lögð á þverfagleika, alþjóðleg viðmið, nýsköpun og faglega 
þjónustu. Starfsemin mótast af persónulegum tengslum og 
virðingu fyrir samfélagi og umhverfi.

Nám og kennsla
Háskólinn í Reykjavík býður nemendum framúrskarandi mennt-
un sem skilar víðtækri þekkingu á fagsviði, djúpum skilningi á 
einstökum þáttum, hugtökum og kenningum, leikni í að beita 
aðferðum fagsviðs og hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi.  
Sérstaða náms við HR felst í áherslu á fjölbreyttar kennslu- og 
námsmatsaðferðir, raunhæf verkefni, virka þátttöku nemenda 
og tengsl námsins við atvinnulíf og samfélag. Náminu er  
ætlað að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun, sköpunarhæfni 
og sjálfstæðum vinnubrögðum.

rannsóknir
Við Háskólann í Reykjavík eru stundaðar metnaðarfullar 
rannsóknir sem næra kennslu, stuðla að nýsköpun og veita nýrri 
þekkingu inn í atvinnulíf og samfélag. Rannsóknir eru skap-
andi starf og brautryðjendaverk sem verður einungis stjórnað 
af þeim drifkrafti sem knýr hvern vísindamann. Rannsóknir við 
skólann eru metnar samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum og hlut-
leysi, fagmennska og vísindaleg vinnubrögð höfð í heiðri. 

Tengsl við atvinnulíf og samfélag
Í starfi Háskólans í Reykjavík er lögð áhersla á samstarf, innan-
lands og erlendis, sem grundvallast á heilindum og virðingu 
fyrir heildarhagsmunum samfélagsins. HR tekur virkan þátt í 
mótun og uppbyggingu atvinnulífs og samfélags og leggur 
áherslu á að mæta þörf fyrir sérfræðiþekkingu með menntun, 
rannsóknum, nýsköpun, þróun og þátttöku í samfélagsum-
ræðu. Þá leggur HR ríka áherslu á að halda góðum tengslum 
við útskrifaða nemendur og mæta þörf einstaklinga fyrir  
símenntun.

alþjóðlegt starf
Háskólinn í Reykjavík er alþjóðlegt háskólasamfélag sem 
notar alþjóðleg viðmið í rannsóknum, kennslu og stjórnun. 
HR starfar markvisst með leiðandi erlendum háskólum og  
rannsóknastofnunum og leggur áherslu á að þjálfa nemendur í 
alþjóðlegum samskiptum.  

Þverfaglegt starf
Háskólinn í Reykjavík leggur áherslu á þverfaglegt starf í  
kennslu og rannsóknum í því skyni að efla færni og víðsýni. 
Virk samskipti, gagnkvæmur skilningur og virðing fyrir framlagi 
fræðigreina eru forsendur þverfaglegs samstarfs.

Nýsköpun
Háskólinn í Reykjavík er uppspretta og driffjöður nýsköpunar 
og leggur áherslu á að efla frumkvöðlafærni. HR skapar 
tækifæri fyrir hagnýtingu þekkingar og tækni með rannsókn-
um, kennslu og tengslum við atvinnulíf og samfélag. 

Gæðastýring
Háskólinn í Reykjavík vinnur stöðugt að því að auka gæði 
náms, kennslu, rannsókna, stjórnunar, þjónustu og tengsla við 
atvinnulíf og samfélag. HR gætir þess að starfsemin sé í sam-
ræmi við viðurkennd innlend og alþjóðleg viðmið.

Mannauður
Árangur Háskólans í Reykjavík byggir fyrst og fremst á  
hæfileikaríku starfsfólki sem endurspeglar fjölbreytt viðhorf. 
HR býður starfsfólki hvetjandi starfsumhverfi, áskorun í starfi, 
faglega endurgjöf og tækifæri til að eflast, þróast og hafa áhrif. 
HR býður sanngjörn og samkeppnishæf starfskjör, sveigjan-
leika og tækifæri til að sinna fjölskyldu, einkalífi og heilbrigðu 
líferni. HR leggur áherslu á jöfn tækifæri. Starfsfólk HR sýnir 
fagmennsku og ábyrgð í starfi og sinnir því af jákvæðni og 
heilum hug.

Þjónusta og aðbúnaður
Háskólinn í Reykjavík leggur áherslu á að þjónusta, aðstaða 
og tækniumhverfi skapi góð skilyrði til náms og starfs og séu  
samkeppnishæf í alþjóðlegu háskólaumhverfi. Í HR eru 
boðleiðir stuttar og þjónustan einkennist af fagmennsku, 
jákvæðni, skilvirkni og persónulegu viðmóti.

Háskólinn í Reykjavík er hlutafélag og eru hluthafar og eignar-
hluti þeirra eftirfarandi:

•	 Sjálfseignarstofnun	 Viðskiptaráðs	 Íslands	 um	 viðskipta- 
 menntun 64%
•	 Samtök	iðnaðarins	24%
•	 Samtök	atvinnulífsins	12%

Háskólinn er rekinn eins og sjálfseignarstofnun. Eigendur hafa 
ekki fjárhagslegan ávinning af rekstri hans og ekki er heimilt að 
greiða arð til hluthafa. Ávinningurinn snýst um að efla menntun 
í landinu, einkum atvinnulífsgreina á sviði tækni, viðskipta og 
laga. 

Rektor kemur fram fyrir hönd háskólans, annast daglegan  
rekstur hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart háskólaráði. 
Rektor situr fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétt, nema 
háskólaráð ákveði annað. Rektor leggur árlega fram fjárhags-
áætlun HR fyrir háskólaráð til staðfestingar. Rektor ræður 
forseta deilda og aðra lykilstarfsmenn háskólans. 

Deildir Háskólans í Reykjavík voru fjórar árið 2011; lagadeild, 
tækni- og verkfræðideild, tölvunarfræðideild og viðskiptadeild. 
Deildunum er stýrt af deildarforsetum sem heyra undir rektor. 
Forseti deildar fer með faglega stjórn hennar og rekstrar- og 
fjárhagslega ábyrgð gagnvart rektor og skal eiga frumkvæði 
að mótun stefnu fyrir deildina. Hann ræður kennara og aðra 
starfsmenn til deildarinnar í samráði við rektor og skal hann  

jafnframt fylgja viðurkenndu vinnulagi skólans við ákvarðana-
töku um starfsmannaval og framgang akademískra starfs-
manna. Forseti deildar gerir fjárhagsáætlun fyrir viðkomandi 
deild sem lögð skal fram til afgreiðslu í framkvæmdastjórn HR 
sem hluti af heildarfjárhagsáætlun háskólans. Opni háskólinn 
er rekinn sem sjálfstæð eining innan HR og sér um símenntun 
og endurmenntun á áherslusviðum háskólans, þ.e. á sviðum 
tækni, viðskipta og laga, og innan hans er Frumgreinanám HR 
rekið.  

Framkvæmdastjórar eru tveir og bera þeir ábyrgð á  
daglegum rekstri stoðdeilda skólans, annars vegar ábyrgð 
á mannauðsmálum, kennslusviði, rannsóknarþjónustu,  

stúdentaþjónustu, bókasafni, markaðs- og samskiptasviði, 
alþjóðasviði og þjónustusviði og hins vegar fasteignaumsjón, 
tækniþjónustu og fjármálasviði.  

Framkvæmdastjórn HR er skipuð af rektor sem er formaður 
framkvæmdastjórnar, forsetum deilda, framkvæmdastjórum 
og öðrum lykilstarfsmönnum samkvæmt ákvörðun rektors. 
Rektor setur framkvæmdastjórn reglur þar sem kveðið er á um 
hlutverk hennar og starfshætti. 

Ábyrgð á rekstri HR er í höndum háskólaráðs, sem kjörið er af 
bakhjörlum skólans á aðalfundi til eins árs í senn. Í háskólaráði 
sitja rektor og átta stjórnarmenn og eru fundir haldnir að jafnaði 
mánaðarlega. 

Skipurit skólans var þannig stærsta hluta ársins 2011

ViðskiptadeildTækni- og
verkfræðideildLagadeild

Stjórnun 
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Háskólaráð
Háskólaráð er skipað átta fulltrúum og tveimur til vara sem 
eru skipaðir af eigendum skólans og eru fulltrúar íslensks  
atvinnulífs. Formaður Stúdentafélags HR situr háskólaráðs-
fundi. Háskólaráð markar stefnu skólans í kennslu og rannsók-
num, ákveður stofnun deilda og hefur eftirlit með rekstri og 
fjármálum skólans. 

Háskólaráð er skipað eitt ár í senn.

Í háskólaráði sátu árið 2011:
•	 Finnur	Oddsson,	framkvæmdastjóri,	
 Viðskiptaráð Íslands, formaður
•	 Eyjólfur	Árni	Rafnsson,	framkvæmdastjóri,	Mannvit	hf.
•	 Hjörleifur	Pálsson,	fjármálastjóri,	Össur	hf.
•	 Katrín	Olga	Jóhannesdóttir,	stjórnarformaður,	Já.is
•	 Kolbeinn	Kolbeinsson,	framkvæmdastjóri‚	ÍSTAK	hf.
•	 Kristín	Friðgeirsdóttir,	lektor,	London	Business	School
•	 Sigurður	B.	Guðmundsson,	framkvæmdastjóri,	
 Green Diamond
•	 Þórður	Magnússon,	stjórnarfomaður,	Eyrir	Invest.

Varamenn:
•	 Kristrún	Heimisdóttir,	lögfræðingur
•	 Magnús	Þór	Ásmundsson,	framkvæmdastjóri	
	 framleiðsluþróunar	Alcoa	

Magnús Þór Ásmundsson var skipaður varamaður í háskólaráði 
á aðalfundi árið 2011 í stað Tómasar Más Sigurðssonar,  
formanns Viðskiptaráðs, sem sat í háskólaráði fyrri hluta 
árs. Fulltrúar nemenda voru Magnús Júlíusson á fyrri hluta  
ársins og Kristján Pétur Sæmundsson á seinni hluta ársins. 
Ritari háskólaráðsfunda er Þorkell Sigurlaugsson, fram- 
kvæmdastjóri fjármála- og fasteignareksturs. 

Framkvæmdastjórn
Framkvæmdastjórn skólans er skipuð rektor, deildarforseta 
námsdeilda, framkvæmdastjóra stjórnunar og reksturs, 
framkvæmdastjóra fjármála og fasteignareksturs og fram-
kvæmdastjóra Opna háskólans. Auk þess sitja formenn 
rannsóknarráðs og námsráðs fundi framkvæmdastjórnar. 
Framkvæmdastjórn tekur allar stærstu ákvarðandi varðandi 
þróun og starfsemi HR hvort sem er á akademískum sviðum 
eða daglegum rekstri.  

Í framkvæmdastjórn sátu árið 2011:
•	 Ari	Kristinn	Jónsson,	rektor
•	 Friðrik	Már	Baldursson,	forseti	viðskiptadeildar
•	 Guðrún	Arnbjörg	Sævarsdóttir,	forseti	tækni-	og	viðskipta- 
 deildar frá desember 2011 (Gunnar Guðni Tómasson til  
 ágúst 2011)
•	 Björn	Þór	Jónsson,	forseti	tölvunarfræðideildar
•	 Guðmundur	Sigurðsson,	forseti	lagadeildar
•	 Guðrún	Högnadóttir,	framkvæmdastjóri	Opna	háskólans
•	 Þóranna	Jónsdóttir,	framkvæmdastjóri	stjórnunar	og	 
 reksturs (frá maí 2011)
•	 Þorkell	Sigurlaugsson,	framkvæmdastjóri	fjármála	og	 
 fasteignareksturs

Ritari framkvæmdastjórnarfunda er Kristján Kristjánsson, 
forstöðumaður rannsóknarþjónustu HR.

Námsráð
Námsráð skólans hefur það hlutverk að að fjalla um málefni 
 er tengjast kennslu og námi bæði í grunn- og framhaldsnámi. Í 
ráðinu sitja fulltrúar allra deilda, en formaður ráðsins er skipaður 
af rektor. Ráðið heyrir beint undir rektor og situr formaður fundi 
framkvæmdastjórnar skólans. Námsráð gegnir mikilvægu hlut-
verki varðandi þróun náms og kennslu við skólann. Námsráð 
mótar kennslustefnu skólans og fylgist með framþróun hennar. 
Í því felst m.a. að hvetja til og styðja góða og framsækna  
kennsluhætti. Námsráð rýnir jafnframt og endurskoðar eftir 
þörfum reglur skólans um nám og kennslu. Námsráð stendur 
fyrir borgarafundum, þar sem akademískir starfsmenn skólans 
fjalla um afmörkuð málefni tengd námi og kennslu. Mál sem 
hafa verið tekin fyrir á þeim vettvangi eru t.d. þverfaglegt nám 
og mælikvarðar á gæði kennslu.  

Árið 2011 lagði námsráð áherslu á að fara yfir ýmsa þætti er 
snúa að grunnnámi við skólann til að stuðla að gæðum og 
nýjungum á því sviði. Meðal annarra mála sem námsráð tók fyrir 
á árinu má nefna náms- og prófareglur, einkunnagjöf, Gæða-
handbók kennara, móttöku nýnema, kynjahlutfall í rannsókn-
um, umsóknir um styrki, aukna samvinnu við rannsóknarráð 
skólans	 o.fl.	 Önnur	 verkefni	 ráðsins	 á	 árinu	 2011	 voru	 m.a.	 
eftirfarandi:

•	 Vinna	 við	 áframhaldandi	 þróun	 verkfæra	 og	 verkferla	 við	 
 mat á kennslu
•	 Jafningjamat	og	sjálfsmat	kennara
•	 Aðferðir	til	að	efla	kennslumat	

Námsráð var þannig skipað:
Fyrri hluta árs 2011
•	 Ásrún	Matthíasdóttir,	 lektor	 við	 tækni-	 og	 verkfræðideild,	 
 formaður
•	 Margrét	Vala	Kristjánsdóttir,	dósent	við	lagadeild
•	 Ingunn	 Sæmundsdóttir,	 dósent	 við	 tækni-	 og	 verkfræði- 
 deild
•	 Hrafn	Loftsson,	dósent	við	tölvunarfræðideild
•	 Hrefna	Briem,	forstöðumaður	BSc-náms	við	viðskiptadeild
•	 Guðrún	Högnadóttir,	framkvæmdastjóri	Opna	háskólans
•	 Benedikt	Bergmann	Arason,	fulltrúi	nemenda

Seinni hluta árs 2011
•	 Ásdís	 Hlökk	 Theodórsdóttir,	 aðjúnkt	 við	 tækni-	 og	 verk- 
 fræðideild, formaður
•	 Margrét	Vala	Kristjánsdóttir,	dósent	við	lagadeild
•	 Eyjólfur	Ingi	Ásgeirsson,	lektor	við	tækni-	og	verkfræðideild

•	 Hrafn	Loftsson,	dósent	við	tölvunarfræðideild
•	 Þorlákur	Karlsson,	dósent	við	viðskiptadeild
•	 Málfríður	 Þórarinsdóttir,	 forstöðumaður	 frumgreina,	 Opna	 
 háskólanum
•	 Hilmar	Þór	Sigurjónsson,	fulltrúi	nemenda

Ritari námsráðs er Steinn Jóhannsson, forstöðumaður 
kennslusviðs.      
 

rannsóknarráð
Rannsóknarráð skólans hefur það hlutverk að semja 
rannsóknarstefnu og koma henni í framkvæmd; að byggja 
upp og viðhalda sterkri rannsóknarmenningu innan skólans; 
að ráðleggja rektor og deildarforsetum í málefnum tengdum 
rannsóknum; að þróa leiðir og verkferla sem styrkja stöðu 
skólans á rannsóknasviðinu; að auka fjármagn til rannsókna 
og hafa yfirumsjón með dreifingu þess sem og að gæta hags-
muna rannsókna í skólastarfinu. Ráðið heyrir beint undir rektor. 
Árið 2011 hafði rannsóknaráð umsjón með rannsóknamati allra 
starfsmanna með rannsóknaskyldu en þetta var í fimmta sinn 
sem slíkt mat fer fram. Niðurstöður matsins voru notaðar til að 
skipta	rannsóknarframlagi	 ríkisins	milli	deilda	skólans.	Önnur	
verkefni ráðsins á árinu 2011 voru m.a. eftirfarandi:

•	 Vinna	að	nýjum	reglum	um	stofnun	rannsóknarsetra	innan	 
 HR
•	 Tillögur	 varðandi	 starfsöryggi	 akademískra	 starfsmanna	 
 við HR
•	 Viðmið	um	„mentoring“	ungra	vísindamanna	við	HR
•	 Nýjar	reglur	um	doktorsnám	við	HR
•	 Umfjöllun	um	fjármögnun	og	stuðning	við	rannsóknir	við	HR

Rannsóknarráð var á árinu 2011 skipað eftirfarandi 
starfsmönnum HR:
•	 Brynjar	Karlsson,	dósent	við	tækni-	og	verkfræðideild
•	 Luca	Aceto,	prófessor	við	tölvunarfræðideild	(til	sept.	2011)
•	 Magnús	Már	Halldórsson,	prófessor	við	tölvunarfræðideild,	 
 formaður (frá sept. 2011)
•	 Marina	Candi,	dósent	við	viðskiptadeild
•	 Marjan	Sirjani,	dósent	við	tölvunarfræðideild	(frá	sept.	2011)
•	 Ragnhildur	Helgadóttir,	 prófessor	 við	 lagadeild,	 formaður	 
 (til sept. 2011)
•	 Þórdís	Ingadóttir,	dósent	við	lagadeild

Ritari ráðsins er Kristján Kristjánsson, forstöðumaður
rannsóknarþjónustu HR.



HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK  | 98 | ÁRSSKýRSLA 2011

 

sTarFsEMI dEIlda

Á árinu 2011 störfuðu 20 starfsmenn við lagadeild í 16 stöðugildum. Þar af voru 12 
starfsmenn í fullu starfi við kennslu og rannsóknir, átta í hlutastarfi við kennslu eða 
rannsóknir og tveir á skrifstofu.  

Dr. Guðmundur Sigurðsson prófessor tók við stöðu forseta lagadeildar í janúar 2011 
er Þórður S. Gunnarsson sem starfað hafði sem deildarforseti frá stofnun hennar lét af 
störfum.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík býður upp á eftirfarandi námsbrautir: 
•	 grunnnám	í	lögfræði	(BA)
•	 meistaranám	í	lögfræði	(ML)			
•	 doktorsnám	í	lögfræði	(PhD)

Í náminu er höfuðáhersla lögð á að veita nemendum trausta undirstöðu í aðferðafræði 
og yfirgripsmikla þekkingu í öðrum höfuðgreinum lögfræðinnar. Í meistaranámi gefst 
möguleiki á sérhæfingu innan lögfræðinnar og samþættingu við aðrar háskólagreinar 
og áhersla lögð á að þjálfa nemendur sem greinendur og gerendur. Kennsla fer fram í 
fyrirlestrum og raunhæfum verkefnum sem og í formi vinnu- og umræðufunda. 

rannsóknir
Rannsóknir eru stór hluti af starfi fastráðinna kennara við lagadeild og framlag þeirra 
til rannsókna á sviði lögfræði verulegt. Deildin hefur sett sér stefnu í rannsóknum og 
birtir árlega skýrslu um rannsóknarvirkni einstakra kennara þ.m.t. birtingar í ritrýndum 
tímaritum. Kennarar við lagadeild hafa á undanförnum árum fengið úthlutað styrkjum úr 
innlendum og erlendum samkeppnissjóðum og náð í þeim efnum mjög athyglisverðum 
árangri.  

Stofnanir á vegum lagadeildar  
•	 Evrópuréttarstofnun	HR
•	 Auðlindaréttarstofnun	HR
•	 Miðstöð	Evrópuupplýsinga	

LAgAdEILd
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Við tækni- og verkfræðideild störfuðu 68 starfsmenn í 63 
stöðugildum. Þar af var 51 starfsmaður í fullu starfi við kennslu 
og/eða rannsóknir, níu í hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir 
og átta á skrifstofu eða sem umsjónarmenn verkstæða. 

Dr. Guðrún A. Sævarsdóttir prófessor tók við stöðu forseta 
tækni- og verkfræðideildar í desember 2011 af dr. Gunnari 
Guðna Tómassyni.

Tækni- og verkfræðideild býður upp á eftirfarandi 
námsbrautir:
•	 Iðnfræði	(Bsc)
•	 Tæknifræði	(BSc)
•	 Verkfræði	(BSc,	MSc,	PhD)
•	 Íþróttafræði	(BSc,	MSc,	MEd)
•	 MPM	(meistaranám	í	verkefnastjórnun)
•	 REYST	(meistaranám	í	sjálfbærum	orkuvísindum)

Í tækni- og verkfræði bjóðast fjölbreyttar námsbrautir m.a.  
með áherslu á byggingar, rafmagn, vélar, fjármál, rekstur,  
skipulag, hönnun, heilbrigði og lífupplýsingatækni. 

Fyrsti nemandinn var útskrifaður með doktorsgráðu frá tækni- 
og verkfræðideild í júní 2011.

Tækni- og verkfræðideild tók um mitt ár alfarið við rekstri náms 
í sjálfbærum orkuvísindum og orkuverkfræði undir merkjum 
REYST	(e.	Reykjavik	Graduate	School	of	Sustainable	Energy)	
sem áður var rekið af Orkuveitu Reykjavíkur (OR) í samstarfi 
við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands. OR er áfram 
samstarfsaðili um námið og Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) 
komu inn sem nýr samstarfsaðili.

Í tækninámi við deildina er lögð sérstök áhersla á verklega 
hluta námsins við kennslu undirstöðugreina og hagnýtra fag- 
og tæknigreina. Á árinu 2011 gerðist tækni- og verkfræðideild 
aðili að alþjóðlegu samstarfsneti um þróun tæknináms sem 
kallast	CDIO	 (e.	Conceive	 -	Design	 -	 Implement	 -	Operate).	
Í netinu eru um 80 framsæknir háskólar og megináhersla er 
lögð á að bæta nám í verk- og tæknifræði með því að setja 
undirstöðugreinar í samhengi við raunveruleg viðfangsefni. 

tæKNI- og VERKfRæðIdEILd

rannsóknir
Rannsóknir eru mikilvægur og vaxandi þáttur í starfi deildar-
innar. Frá árinu 2007 hafa ritrýndar birtingar starfsmanna 
deildarinnar í alþjóðlegum tímaritum aukist verulega og 
styrkir vegna verkefna sem starfsmenn deildarinnar leiða hafa  
tvöfaldast. Á árinu 2011 birtu akademískir starfsmenn deildar-
innar með rannsóknarskyldu að meðaltali 3,5 ritrýnd verk í 
nafni skólans á innlendum og erlendum vettvangi. Nær allir 
þeir sem vinna að rannsóknum í deildinni hafa einhver fagleg 
tengsl við erlendar rannsóknarstofnanir. 

Við deildina starfa eftirfarandi rannsóknarhópar:
•	 Engineering	Optimization	&	Modeling	Center
•	 ICI	Rheo	Center
•	 Laboratory	for	Unmanned	Vehicles
•	 Rannsóknarhópur	í	umferð	og	skipulagi
•	 RU	Neurolab
•	 SEL	Structural	Engineering	and	Composite	Laboratory
•	 The	Bioinformatics	Group
•	 The	EHG	Group	(Electro	Hystero	Gram)
•	 The	Nanophysics	Group
•	 The	QPS	Group	(Quantitative	Problem	Solving)
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Árið 2011 störfuðu 25 starfsmenn við tölvunarfræðideild í 24,5 stöðugildum. Þar af var 
21 í fullu starfi við kennslu og/eða rannsóknir, einn í hlutastarfi við kennslu og þrír starfs-
menn á skrifstofu.

Forseti tölvunarfræðideildar er dr. Björn Þór Jónsson.

Tölvunarfræðideild býður upp á eftirfarandi námsleiðir:
•	 Diplómagráðu	í	kerfisfræði		
•	 Tölvunarfræði	(BSc,	MSc,	PhD)	
•	 Hugbúnaðarverkfræði	-	í	samstarfi	við	tækni-	og	verkfræðideild	(BSc,	MSc)
•	 Tölvunarstærðfræði	(BSc)

Einn nemandi var útskrifaður á árinu 2011 með sameiginlega meistaragráðu í tölvunar-
fræði	frá	HR	og	Háskólanum	í	Camerino	(UNICAM).	Önnur	doktorsvörnin	frá	tölvunar-
fræðideild fór fram í lok árs 2011.

Á öllum námsbrautum er lögð áhersla á gæði kennslu og jafnvægi milli styrkrar fræði-
legrar undirstöðu og hagnýtrar þekkingar á nýjustu tækni og aðferðum.

rannsóknir
Fimm vísindamenn deildarinnar hlutu styrk frá Rannís á árinu. Þar á meðal hlaut  
Magnús	Már	Halldórsson	Öndvegisstyrk	Rannís.	

Vísindamenn deildarinnar voru ötulir við ráðstefnuhald á árinu og má þar nefna  
árlegan	vinnufund	IFIP	(International	Federation	for	Information	Processing)	um	formlegar	 
lýsingar	 á	 forritunarhugtökum,	 ráðstefnuna	DisCoTec,	 sem	 samanstendur	 af	 þremur	
stórum viðburðum á sviði dreifðrar vinnslu, WRAWN vinnustofunni um þráðlaus net auk 
ráðstefnu um stærðfræði á Íslandi í samvinnu við Íslenska stærðfræðifélagið. 

Í júní 2011 náðu fræðimenn Þekkingarseturs í fræðilegri tölvunarfræði þeim merka 
áfanga að hafa birt meira en 300 ritverk undir merkjum setursins. Þá varði Matteo  
Cimini	doktorsritgerð	sína	undir	umsjón	Luca	Aceto	og	Önnu	Ingólfsdóttur,	en	í	henni	
var merkingarfræði forritunarmála rannsökuð.

Stofnanir á vegum tölvunarfræðideildar
•	 Gervigreindarsetur	
•	 Þekkingarsetur	í	fræðilegri	tölvunarfræði	
•	 Gagnasetur
•	 Máltæknisetur
•	 Þekkingarsetur	í	hugbúnaðarfræði	

töLVuNARfRæðIdEILd
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Við viðskiptadeild störfuðu 37 starfsmenn í 31 stöðugildi. Þar af voru 25 starfsmenn í 
fullu starfi við kennslu og rannsóknir, sex í hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir og sex 
á skrifstofu.

Forseti viðskiptadeildar er dr. Friðrik Már Baldursson.

Viðskiptadeild býður upp á eftirfarandi námsbrautir:
•	 Diplomanám	í	viðskiptafræði
•	 Sálfræði	(BSc)
•	 Viðskiptafræði	(BSc)
•	 MBA
•	 Meistaranám	í	viðskiptafræði
•	 Meistaranám	í	fjárfestingastjórnun
•	 Meistaranám	í	reikningsskilum
•	 Meistaranám	í	fjármálum	fyrirtækja
•	 Meistaranám	í	stjórnun	og	eflingu	mannauðs
•	 Meistaranám	í	alþjóðaviðskiptum

Á árinu 2011 hlaut grunnnám í viðskiptafræði EFMD viðurkenningu. EFMD eru samtök 
750 viðskiptaháskóla/-deilda og annarra aðila sem vinna að þróun og umbótum í mennt- 
un í viðskiptafræði.

Þá	hlaut	MBA-námið	fimm	ára	viðurkenningu	frá	AMBA	(Association	of	MBAs).	Einungis	
3% MBA námsbrauta í heiminum hafa fengið viðurkenningu AMBA og ekkert annað 
MBA nám á Íslandi hefur hlotið slíka viðurkenningu.

rannsóknir
Árið 2011 birtu akademískir starfsmenn viðskiptadeildar 33 greinar í ritrýndum tíma-
ritum,	þar	af	24	 í	svokölluðum	viðurkenndum	ISI	 ritum.	Viðskiptadeild	HR	birti	flestar	
ritrýndar alþjóðlegar greinar af öllum viðskiptaháskólum landsins líkt og fyrri ár. Einnig 
voru 29 rannsóknir kynntar á ráðstefnum og fjórir bókarkaflar og tvær birtingar á öðrum 
ritrýndum vettvangi.

Stofnanir á vegum viðskiptadeildar  
•	 Rannsóknamiðstöð	í	mannauðsstjórnun	(CRANET)
•	 Rannsóknarmiðstöð	í	nýsköpunar-	og	frumkvöðlafræðum
•	 Rannsóknarstofnun	í	fjármálum	og	hagfræði

VIðSKIptAdEILd
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Hlutverk Opna háskólans í HR er að bjóða endurmenntun og símenntun á kjarnasviðum 
HR auk hagnýtra námsbrauta. Opni háskólinn þjónar atvinnulífinu með fjölbreyttu 
framboði	öflugra	námsleiða	undir	 leiðsögn	 innlendra	og	erlendra	sérfræðinga.	 Innan	
Opna háskólans eru reknar einingarnar Fagmennt, sem sinnir sí- og endurmenntun sér-
fræðinga, og Stjórnmennt sem býður upp á ýmis námskeið fyrir stjórnendur og fyrirtæki 
auk Frumgreinanáms sem er sérstakt undirbúningsnám fyrir nám á háskólastigi.  

Þjónusta
Rúmlega 500 námskeið eru á námsskrá Opna háskólans og um 280 leiðbeinendur 
koma að kennslu en í þeim hópi eru fræðimenn HR , frumgreinakennarar og kennarar 
erlendra samstarfsháskóla auk sérfræðinga úr íslensku atvinnulífi. 

starfsemi
Um	8.800	nemendur	sóttu	nám,	símenntunarnámskeið	og	viðburði	í	Opna	háskólanum	
í HR árið 2011, en alls voru haldin 414 námskeið/viðburðir á árinu. Þá þjónaði Opni 
háskólinn í kringum 40 fyrirtækjum það árið með sérsniðnum lausnum fyrir vinnustaði. 

Nýjungar árið 2011
Undirbúningsnám	til	vottunar	fjármálaráðgjafa	var	ýtt	úr	vör	á	starfsárinu.	Um	er	að	ræða		
samstarfsverkefni Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF), efnahags- og viðskiptaráðuneytis-
ins, Samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja (SSF), Háskóla Íslands, Háskólans í Reykja-
vík og Háskólans á Bifröst. Opni háskólinn í HR sá um framkvæmd vottunarinnar í 
samstarfi við SFF. Markmið vottunar er að samræma þær kröfur sem gerðar eru til 
starfsmanna sem sinna fjármálaráðgjöf til einstaklinga og tryggja það að fjármálaráð-
gjafar búi yfir nauðsynlegri þekkingu og færni í starfi. Vottun fjármálaráðgjafa á Íslandi 
á rætur að rekja til þeirrar þróunar sem verið hefur á Norðurlöndum, Evrópu og víðar.

Viðskiptaáætlanakeppni Opna háskólans, FKA og Íslandsbanka var hleypt af stokkun-
um í fyrsta sinn. Íslandsbanki og FKA í samstarfi við Opna háskólann í HR stóðu fyrir 
námskeiði fyrir konur í gerð viðskiptaáætlana og í framhaldi af því var haldin samkeppni 
um bestu viðskiptaáætlunina.  

Frumgreinanám
Frumgreinanám HR er rekið innan Opna háskólans. Frumgreinanámið er ætlað ein-
staklingum úr atvinnulífinu sem þarfnast undirbúnings til náms á háskólastigi. Þetta á 
meðal annars við um þá sem lokið hafa skilgreindu starfsnámi, þ.e. burtfararprófi úr 
iðn-, verkmennta- eða fjölbrautaskóla, eða sambærilegu námi. Frumgreinanám hentar 
líka stúdentum sem þurfa að bæta við sig námi í stærðfræði og raungreinum. Árið 2011 
stunduðu 260 nemendur nám í Frumgreinum. Forstöðumaður frumgreina er Málfríður 
Þórarinsdóttir.  

Framkvæmdastjóri Opna háskólans er Guðrún Högnadóttir.

opNI HÁSKÓLINN
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Bókasafn og upplýsingaþjónusta 
Bókasafn og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík er að 
stórum hluta rafrænt bókasafn, en er auk þess með umtals-
vert húsnæði fyrir bækur, starfsfólk og lesaðstöðu nemenda. 
Upplýsingalæsisfræðsla	 er	 miðlægur	 og	 vaxandi	 þáttur	 í	
starfsemi bókasafnsins. Fræðsla á vegum deildarinnar fór 
samtals fram í 34 námskeiðum í öllum deildum HR árið 2011.  
Upplýsingaráðgjöf	 jókst	 frá	 fyrra	ári	og	voru	upplýsingaviðtöl	
400 á árinu, auk þess sem rúmlega 100 erindi voru afgreidd 
í gegnum netspjall safnsins. Ný samþætt leitargátt á vegum 
Landskerfis	bókasafna	 var	 tekin	 í	 notkun	 á	 árinu	 2011.	Með	
tilkomu hennar er hægt að leita samtímis að efni í eigu flestra 
íslenskra	 bókasafna	 auk	 annarra	 safna	 s.s.	 Ljósmyndasafns	
Reykjavíkur. Auk þess er nú hægt að leita samtímis í öllum 
rafrænum gagnasöfnum sem keypt eru í landsaðgangi. Tölur 
yfir útlán og niðurhal gefa hugmynd um nýtingu safnkosts 
bókasafnsins, en þau voru um 45.000 á árinu 2011. Auk þess 
útvegaði bókasafnið starfsmönnum og nemendum HR 730 
greinar og bækur frá öðrum söfnum. Forstöðumaður bóka-
safns og upplýsingaþjónustu er Guðrún Tryggvadóttir.

Fasteignaumsjón
Húsnæði HR í Nauthólsvík er um 30.000 fermetrar að stærð. 
Þar eru um 50 kennslustofur og rannsóknarrými af ýmsum 
stærðum og gerðum. Fasteignaumsjón sér um rekstur fas-
teigna HR. Byggingin er í eigu Eignarhaldsfélagsins Fasteignar 
og er Hástoð ehf., dótturfélag HR , með leigusamning við 
fasteignafélagið um húsnæðið. Auk hefðbundinnar starfsemi 
HR eru utanaðkomandi aðilar með þjónustu og rekstur í hús-
næðinu svo sem GJ veitingar sem sér um rekstur mötuneytis 
skólans og rekstur á Nauthól, Te og kaffi, Bóksala stúdenta og 
World	Class	sem	rekur	líkamsræktarstöð	í	kjallara	byggingar-
innar. Auk þess hafa nokkur fyrirtæki, einkum sprotafyrirtæki 
eða samstarfsaðilar, aðstöðu í húsinu. Forstöðumaður  
fasteignaumsjónar er Einar Gunnar Hermansson. 

StoðdEILdIR

Fjármálasvið
Fjármálasvið HR sér m.a. um bókhald skólans, fjárreiður, 
innheimtu, útgreiðslur, fjárhagsáætlanagerð, launabókhald, 
uppgjör og annað sem snýr að fjármálastjórn skólans.  
Forstöðumaður fjármálasviðs er Jóhann Hjartarson.

kennslusvið
Kennslusvið sér um nemendabókhald og hefur umsjón með 
stundatöflugerð og kennslumati námskeiða. Kennslusvið ber 
ábyrgð á prófmálum háskólans. Prófstjórn skipa prófstjórar og 
forstöðumaður kennslusviðs. Forstöðumaður kennslusviðs er 
Steinn Jóhannssson.

Markaðs- og samskiptasvið
Markaðs- og samskiptasvið hefur yfirumsjón með og ber 
ábyrgð á öllum útgáfumálum m.a. útgáfu Tímarits HR,  
kynningarstarfsemi, auglýsingagerð og birtingum, fjölmiðla- 
tengslum og ytri upplýsingavefj háskólans. Þá stýrir markaðs- 
og samskiptasvið fjölbreyttu kynningar- og fræðslustarfi 
fyrir grunn- og framhaldsskólanema, atvinnulíf og samfé-
lag í samstarfi við allar deildir háskólans. Í því samhengi má 
nefna viðburði á borð við Vísindavöku Rannís, Háskóladag-
inn, Boxið – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna og  
Framadaga auk móttöku hópa frá öllum landshlutum sem  
kynnast náms- og starfsmöguleikum. Forstöðumaður markaðs- 
og samskiptasviðs fram til október 2011 var Eva Þengilsdóttir 
en Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir frá nóvember 2011.

rannsóknarþjónusta
Helstu verkefni rannsóknarþjónustu HR eru aðstoð við fjár-
mögnun rannsókna, vöktun á styrkmöguleikum innanlands og 
utan, aðstoð við gerð umsókna og aðstoð við skýrslugerð og 
fjárhagsuppgjör vegna styrktra verkefna. Einnig hefur deildin 
umsjón með mati á árangri; gagnasöfnun, tölfræðivinnslu og 
skýrslugerð um afrakstur rannsókna innan skólans, og vinnu 
við utanaðkomandi mat á rannsóknastarfi deilda. Rannsóknar-
þjónustan sinnir kynningar- og tengslastarfi með kynningum 
á rannsóknum til dæmis á vef háskólans og með atburðum. 
Forstöðumaður rannsóknarþjónustu er Kristján Kristjánsson.

stúdentaþjónusta
Stúdentaþjónustan annast fjögur megin verkefni: alþjóða-
skrifstofu, atvinnuþjónustu, náms- og starfsráðgjöf og  
íslenskukennslu fyrir erlenda nemendur og starfsmenn.  
Stúdentaþjónusta HR býður nemendum skólans fjölbreytt 
þverfagleg námskeið sem stuðla að betri árangri í námi.  
Stúdentaþjónusta veitir ráðgjöf er varðar námstækni,  
upplýsingar um nám, persónuleg mál og margt fleira.  
Stúdentaþjónusta HR sér auk þess um aðstoðarkerfi fyrir 
nemendur með sértæka námsörðugleika eða hamlanir og 
íslenskukennslu fyrir erlenda nemendur og starfsmenn.  
Fjöldi námskeiða stúdentaþjónustu voru 46 og þau sóttu 
1337 nemendur árið 2011. Heildarfjöldi skráðra viðtala var 
1787, auk þess voru símaviðtöl 861 og 1996 fyrirspurnum 
var svarað í tölvupósti. Alls eru þetta um 4644 erindi yfir árið. 
Atvinnuþjónusta miðlar störfum til núverandi og fyrrverandi 
nemenda HR sem eru skráðir í þjónustuna. Alþjóðaskrifstofa 
veitir upplýsingar og aðstoð til nemenda sem stefna á  
skiptinám erlendis og veitir erlendum skiptinemum við HR 
ýmsa þjónustu. Skólinn er í samstarfi við háskóla í Evrópu  
innan Erasmus-áætlunarinnar og Nordplus-áætlunarinnar. 
Árið 2011 komu 172 erlendir skiptinemar til HR og sendir voru 
út 119 nemendur. Styrkir til kennara og starfsmanna hafa  
einnig verið í umsjá skrifstofunnar. Forstöðumaður stúdenta-
þjónustu er Sigríður Hulda Jónsdóttir.

Tölvu- og tæknisvið
Tölvu- og tæknisvið sér um rekstur og viðhald tölvu- og hug-
búnaðarkerfa. Sviðið sinnir þrenns konar virkni á sviði upplýs-
ingatækni; þjónustu við notendur og notendabúnað, rekstur á 
miðlægri þjónustu og innviðum og þróun á upplýsingatækni. 
Deildin þjónustar nemendur og starfsmenn varðandi upp- 
lýsingatæknimál. Forstöðumaður tölvu- og tæknisviðs var Jens 
Valur Ólafsson en Heiðar Jón Hannesson á síðari hluta ársins.  

Viðburðir og þjónusta
Þjónustudeild skiptist í tvær einingar; viðburða- og ferðaþjón-
ustu og móttöku. Deildin veitir móttökuþjónustu í húsnæði 
háskólans í Nauthólsvík, símsvörun, upplýsingagjöf og aðstoð 
við nemendur, starfsfólk og gesti. Auk þess sinnir starfsfólk 
deildarinnar skipulagningu ráðstefna, kynninga og annarra 
viðburða sem haldnir eru innan háskólans auk þess að sjá um 
skipulagningu ferða erlendra kennara sem koma til skólans og 
starfsmanna sem sækja rannsóknaráðstefnur. Árið 2011 sinnti 
einingin yfir 300 stórum og smáum viðburðum bæði á vegum 
skólans sem og fyrir utanaðkomandi aðila. Forstöðumaður  
viðburða og ferða er Sólrún Smáradóttir og forstöðumaður 
móttöku er Guðrún Gyða Ólafsdóttir. 
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Rannsóknir árið 2011 
Við Háskólann í Reykjavík er lögð áhersla á að stunda alþjóð- 
lega viðurkenndar rannsóknir sem efla kennslu við háskólann 
og veita nýrri þekkingu inn í íslenskt atvinnulíf og samfélag. Á 
árinu 2011 störfuðu við skólann um 149 akademískir starfsmenn 
(sjá töflu hér að neðan) að margvíslegum rannsóknarverkefnum 
í samstarfi við bæði innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir 
og fyrirtæki.

RANNSÓKNIR VIð HR 

Deild Fjöldi prófessora/ 
deildarforseta

Fjöldi dósenta Fjöldi lektora Fjöldi annarra  
akademískir 

starfsmenn**

Alls

Viðskiptadeild (VD) 6 10 13 6 35

Tölvunarfræðideild (TD) 4 6 5 7 22

Lagadeild	(LD 5 3 1 7 16

Tækni- og verkfræðideild (TVD) 7 17 21 25 70

HR samtals 22 36 40 45 143

* Þeir sem byrjuðu starf við HR á árinu og þeir sem hættu eru taldir með.
** Aðrir akademískir starfsmenn: Aðjúnktar, nýdoktorar, gestaprófessorar og aðrir sérfræðingar með rannsóknarskyldu.

Eins og fyrri ár var gert ítarlegt mat á rannsóknarvirkni  
allra akademískra starfsmanna með rannsóknarskyldu við 
háskólann af fjögurra manna nefnd erlendra sérfræðinga. 
Matið er liður í að efla akademískan styrk skólans og ná settum 
markmiðum með uppbyggingu á innri starfsemi hans. Helstu 
viðmið í þessu árlega mati eru birtingar á ritrýndum vettvangi, 
önnur rannsóknarstörf svo sem leiðbeiningar rannsóknarnema, 
þátttaka í alþjóðlegu rannsóknarstarfi og öflun rannsóknarfjár 
úr samkeppnissjóðum. Niðurstaða matsins er einnig lögð til 
grundvallar við skiptingu rannsóknarframlags ríkisins á milli 
deilda háskólans. Rannsóknarráð HR hefur yfirumsjón og ber 
ábyrgð á matinu en matið er mikilvægur þáttur í gæðaeftirliti 
rannsókna við skólann. 

Á mynd hér til hliðar má sjá hvernig rannsóknarframlagi  
ríkisins hefur hlutfallslega verið skipt á milli deilda 2011.  
Samanlagður akademískur styrkur starfsmanna hverrar deild-
ar, mældur í rannsóknarstigum, ræður því hve hátt hlutfall 
hver deild fær af rannsóknarframlagi ríkisins hverju sinni. 
Rannsóknarframlag ríkisins til HR árið 2008 var samtals 365 
millj.kr., árið 2009 samtals 382 millj.kr., samtals 369 millj.kr. árið 
2010 og samtals 445 millj. kr árið 2011.

Heildarstyrkupphæð til skólans úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs hefur aukist ár 
frá ári og 2011 fékk skólinn um 84 milljónir króna til 14 verkefna. Á síðustu fimm árum, 
þ.e. 2007-2011, hefur heildarstyrkupphæð úr innlendum samkeppnissjóðum til skólans  
þrefaldast, eða úr um 70 m.kr. árið 2007 í um 201 m.kr. árið 2011. 

Samkvæmt rannsóknarskýrslum 2011 hefur heildarfjöldi birtinga í nafni skólans á ritrýndum 
vettvangi þrefaldast á síðustu árum. Fjöldi birtra greina í ritrýnd tímarit hefur ekki aðeins 
aukist,	einnig	hlutfall	þeirra	greina	sem	birtar	eru	í	svokölluðum	ISI	-tímaritum,	þ.e.	úr	55%	
árið 2007 í 78% árið 2010 og 2011.Hlutfallsleg skipting á rannsóknarframlagi ríkisins 2010 
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Háskólinn í Reykjavík býður upp á nám á grunn-, meistara- og 
doktorsstigi í öllum deildum skólans sem uppfylla alþjóðlegar 
kröfur til náms í viðkomandi greinum. 

HR vill bjóða nemendum framúrskarandi menntun sem skilar 
víðtækri þekkingu á fagsviði, djúpum skilningi á einstökum  
þáttum, hugtökum og kenningum, leikni í að beita aðferðum 
fagsviðs og hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi. Sérstaða 
náms við HR felst í áherslu á fjölbreyttar kennslu- og náms-
matsaðferðir, raunhæf verkefni, virka þátttöku nemenda og 
tengsl námsins við atvinnulíf og samfélag. Náminu er ætlað að 
þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun, sköpunarhæfni og sjálf-
stæðum vinnubrögðum.

Til að tryggja gæði kennslu hefur verið gefin út gæðahand-
bók fyrir kennara þar sem fjallað er um undirbúning kennslu,  
kennsluna sjálfa, samskipti við nemendur, námsmat og  
kennslumat við HR. Kennslumat er lagt fyrir í öllum  
námskeiðum tvisvar á önn. Árlega fer fram frammistöðumat 
þeirra starfsmanna sem sinna kennslu. Frammistöðumatið er 
leitt af forseta viðkomandi deildar fyrir fasta starfsmenn og 
forstöðumanni námsbrautar vegna stundarkennara. Þá hafa 
verið settar náms- og prófareglur, siðareglur og reglur um 
verkefnavinnu sem allar miða að því að setja skýra umgjörð 
um námið. 

Lögð	er	áhersla	á	fjölbreytta	kennsluhætti	og	fjölbreytt	náms-
mat. Kennarar njóta ráðgjafar kennslusviðs skólans um  
kennslutækni og fjölbreytt kennslufræðinámskeið standa  
kennurum til boða. Auk þess er mælst til þess að kennarar taki 
þátt í sérstökum kennslufræðidögum á hverju hausti.

Stöðugt er unnið að þróun námsbrauta, meðal annars með  
endurskoðun hæfniviðmiða námsbrauta og einstakra nám-
skeiða, auk þess sem efling meistaranáms og þverfaglegra 
áhersla er í forgrunni.

Við skólann starfar námsráð sem skipað er fulltrúum allra  
deilda og forstöðumanni kennslusviðs. Ráðið hefur m.a. það 
hlutverk að móta kennslustefnu og tryggja gæði kennslu. Í  
deildum skólans starfa námsráð og námsmatsnefndir sem 
móta stefnu deilda í samræmi við heildarstefnu skólans.

Háskólinn í Reykjavík leggur metnað í að bjóða starfsfólki hvetj-
andi starfsumhverfi, áskorun í starfi, faglega endurgjöf og 
tækifæri til að eflast, þróast og hafa áhrif. HR býður sanngjörn 
og samkeppnishæf starfskjör, sveigjanleika og tækifæri til 
að sinna fjölskyldu, einkalífi og heilbrigðu líferni. HR leggur  
áherslu á jöfn tækifæri. Starfsfólk HR sýnir fagmennsku og 
ábyrgð í starfi og sinnir því af jákvæðni og heilum hug. Starfs-
mannafélag er starfrækt innan Háskólans í Reykjavík og  
nefnist það HRESS og verkefnið Einn-HR stuðlar að innbyrðis 
tengslum starfsmanna á vinnustað. 

Árið 2011 var gerð umfangsmikil viðhorfskönnun meðal starfs-
manna varðandi ýmsa þætti í starfsemi skólans og niðurstöður 
hennar nýttar til að vinna að stöðugum umbótum á vinnustaðn-
um. Þá eru árlega veitt rannsókna-, kennslu- og þjónustu-
verðlaun til þeirra sem taldir eru skara framúr á þessum sviðum. 
Árið	2011	hlaut	Slawomir	Koziel,	prófessor	við	tækni-og	verk-
fræðideild,	 rannsóknarverðlaunin.	Jón	 Ingi	Hjálmarsson,	um-
sjónarmaður fasteigna, og Gréta Matthíasdóttir, náms- og 
starfsráðgjafi, hlutu þjónustuverðlaun og Haraldur Auðunsson, 
dósent við tækni- og verkfræðideild hlaut kennsluverðlaun. 

Í lok ársins 2011 störfuðu 235 fastir starfsmenn við háskólann 
í 215 stöðugildum. Tæp 65% starfsmanna hafa kennslu og/
eða rannsóknarskyldu.. Við HR eru 81 akademískir starfs-
menn	í	stöðu	lektora,	dósenta	og	prófessora.	Lektorar	voru	38,	 
dósentar 27 og prófessorar 17.

Af lektorum, dósentum og prófessorum höfðu 52 eða um 65% 
lokið doktorsprófi, en alls hafa 70 fastir starfsmenn skólans 
lokið doktorsprófi. Fjölmargir stundakennarar sinna kennslu við 
skólann og lætur nærri að heildarfjöldi þeirra sem störfuðu fyrir 
HR á árinu hafi verið um 600 manns. Af föstum starfsmönnum 
HR voru 46% konur og 54% karlar í lok ársins. 

KENNSLA VIð HR mANNAuðuR
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NEmENduR

Nemendum fjölgaði nokkuð árið 2011. Samningur HR við mennta- og menningarmálaráðuneytið 
var endurnýjaður til fimm ára í árslok 2011. Í þeim samningi eru ákvæði um fjölda nemendaígilda 
sem samningurinn nær yfir og greiðir ríkið ákveðna fjárhæð með hverjum nemanda. Skólagjöld 
hafa á undanförnum árum breyst í samræmi við verðlagsþróun að undanskildum skólagjöldum 
í meistaranámi en þau hafa verið óbreytt undanfarin þrjú ár. 

Fjöldi nemenda eftir deildum

VD

TD

TVD

LD

Frumgreinasvið

782

571

1141

393

268

Þjónusta við nemendur
HR leggur áherslu á að þjónusta og aðbúnaður skapi góð 
skilyrði til náms og rannsókna. Þjónustan einkennist af  
fagmennsku, jákvæðni og hagsýni.

Stoðdeildir skólans og skrifstofur einstakra deilda veita  
nemendum ýmsa þjónustu og er það keppikefli HR að sú 
þjónusta sé góð, enda er hún mæld árlega í þjónustukönnun 
meðal nemenda. 

Nemendafélög
Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík (SFHR) er hagsmuna-
félag nemenda við háskólann. Allir nemendur eru meðlimir í 
SFHR og eru félagsgjöld engin. Stjórn SFHR er skipuð þremur 
til fimm aðilum sem sitja eitt skólaár í senn og fara kosningar 
fram á vorönn. Starfsemi félagsins gengur að miklu leyti út 
á að standa vörð um hagsmuni nemenda, veita skólanum 
aðhald hvað varðar gæði kennslunnar og aðstöðu nemenda 
til náms. Félagið er því í góðu sambandi við stjórnendur 
skólans, situr reglulega fundi með rektor og er oft kallað eftir 
áliti stjórnar SFHR við úrlausn ýmissa mála. Formaður SFHR 
situr fundi Háskólaráðs. Aðilar að SFHR eru sjálfkrafa aðilar að 

Aldursdreifing nemenda haustið 2011
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Byggingarfélagi námsmanna (BN). BN sér um byggingu og 
viðhald námsmannaíbúða sem standa nemendum HR til boða 
á nemendagörðum sem staðsettir eru víðs vegar um borgina. 
SFHR	 er	 einnig	 stofnaðili	 að	 Landssamtökum	 íslenskra	 
háskólanema	(LÍH).	Kristján	Pétur	Sæmundsson	var	formaður 
SFHR seinni hluta ársins, fyrri hluta ársins var Magnús  
Júlíusson formaður.

Eftirfarandi nemendafélög eru starfandi í hverri deild háskólans 
en þau sinna ýmsum verkefnum og skipuleggja fjölda viðburða 
yfir skólaárið og er aðild valkvæð fyrir nemendur.

•	 Atlas	–	Félag	íþróttafræðinema	
•	 Lögrétta	–	Félag	laganema	
•	 Markaðsráð	–	Félag	viðskiptafræðinema
•	 Mentes	–	Félag	sálfræðinema	
•	 Pragma	–	Félag	verkfræðinema	
•	 Technis	–	Félag	tæknifræðinema.	Jafnframt	hafa	nemendur	
	 í	frumgreinanámi	aðgang	að	Technis.
•	 Tvíund	–	Félag	tölvunarfræðinema	
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HR hefur lagt áherslu á nýsköpun á flestum sviðum í sinni starf-
semi. Nýsköpun er mikilvægur þáttur í að skapa ný verðmæti 
og auka samkeppnishæfni. Nýsköpun í kennslu er nauðsyn-
leg ekki síst til að mæta nýjum þörfum og nýta nýjar aðferðir í 
fjarkennslu eða staðbundinni kennslu eða með tæknibúnaði í 
kennslustofum. Námskeið í stofnun fyrirtækja og nýsköpun er 
eitt af því sem allir nemendur HR þurfa að kynnast og þverf-
aglegar áherslur háskólans á sviði tækni, viðskipta og laga 
skapar góðan grundvöll fyrir kennslu í nýsköpunarfræðum. 
Rannsóknarstarf og mikil efling rannsókna innan HR er í eðli 
sínu nýsköpunarstarf og byggir á skapandi hugsun og er 
hvetjandi fyrir nýsköpun á öllum sviðum. Tengsl við atvinnulíf 
á sviði kennslu og rannsókna er mjög mikilvægt hvað þetta 
varðar. Einnig má nefna virkan þátt HR í samstarfi við frum-
kvöðlasetur	 og	nýsköpunarmiðstöðvar	 svo	 sem	Klak,	 Innovit	
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands auk samstarfs við þau verk-
efni	sem	hafa	komið	upp	svo	sem	Start	Up	Reykjavík	og	Start	
Up	Iceland.	Að	lokum	hefur	HR	verið	stuðningsaðili	og	jafnvel	
þátttakandi í stofnun sprotafyrirtækja þar sem nýsköpunarstarf 
og rannsóknir hafa verið grunnur að nýrri vöru eða þjónustu.

Við HR er mikil áhersla lögð á gæði náms og kennslu, rann-
sókna og þá þjónustu sem skólinn veitir, bæði nemendum 
og starfsfólki. Við skólann hefur verið þróað gæðakerfi,  
reglur skólans eru skýrar og unnið er að því að skipuleggja og  
einfalda alla ferla. 

Á árinu 2011 voru mörg gæðamál og –ferlar á dagskrá og 
mikilvæg skref tekin til að auka gæði alls starfs og má þar m.a. 
nefna EFMD og AMBA vottanir náms við viðskiptadeild. 

Til þess að meta gæði háskólastarfs í landinu hefur 
menntamálaráðuneytið skipað sérstakt gæðaráð sem skipað 
er fimm sérfræðingum frá erlendum háskólum. Gæðaráðið 
hefur forgöngu um stofnanaúttekt, þar sem gæði skipulags, 
innviða, þjónustu og stuðnings er metið fyrir háskólann í heild 
og fagúttekt, þar sem gæði einstakra fagsviða og kennslu á 
því sviði eru metin. HR var fyrstur íslenskra háskóla til að fara í 
gegnum stofnanaúttekt sem hófst í september 2011.  

NýSKöpuN gæðAmÁL
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Hér er sýnishorn af þeim fjölmörgu viðburðum sem HR stóð að 
eða tók þátt í á árinu:

Háskóladagurinn
Á háskóladeginum tóku nemendur og starfsmenn HR á móti 
gestum og gangandi til að svara spurningum og veita ráðgjöf 
um grunn- og framhaldsnám við háskólann. Auk þess voru 
rannsóknarstofur opnar, hægt var að prófa tól og tæki og njóta 
fjölbreyttrar dagskrár.

UT messan
HR	 tók	að	venju	þátt	 í	Upplýsingamessunni.	Skýrslutæknifé-
lagið (Ský) stendur að þessum árlega viðburði í samstarfi við 
Háskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands og Samtök iðnaðarins. 
Tilgangur messunnar er að hvetja almenning til að kynna sér 
íslenskan tölvuiðnað. 

Forritunarkeppni framhaldsskólanna
Árleg forritunarkeppni framhaldsskólanna fór fram í Háskóla-
num í Reykjavík. Keppendur komu frá flestum framhaldsskólum 
landsins en alls tóku 29 lið þátt. Í keppninni reynir á kunnáttu 
nemenda í forritun og sköpunargleði þeirra.

Tæknidagurinn
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík bauð al-
menningi að koma og kynna sér afrakstur verklegra námskeiða 
og það öfluga starf sem unnið er innan deildarinnar.

VIðbuRðIR Á ÁRINu

Árið 2011 voru 846 nemendur brautskráðir úr Háskólanum í Reykjavík.

Hringekjan
HR stóð í fyrsta skipti að Hringekjunni en markmið hennar er 
að gefa grunnskólanemendum nýja sýn á heim tækninnar og 
vekja forvitni þeirra og áhuga á tækni- og raungreinum. Sam-
starfsskóli Hringekjunnar árið 2011 var Hlíðaskóli. 

Vísindavaka rannís
Háskólinn í Reykjavík kynnti starfsemi fræðasviða sinna 
með margvíslegum hætti á Vísindavökunni, og fræði- og 
vísindamenn háskólans miðluðu þekkingu sinni á sviði vísinda 
til gesta.

Boxið
Háskólinn	 í	 Reykjavík,	 Samtök	 Iðnaðarins	 og	 Samband	 ísl-
enskra framhaldsskólanema stóðu að Boxinu í fyrsta sinn árið 
2011. Boxið er framkvæmdakeppni framhaldsskólanna og 
er markmiðið með henni að kynna og vekja áhuga á tækni, 
tækninámi	 og	 störfum	 í	 iðnaði.	 Lið	 Verzlunarskóla	 Íslands	 
sigraði í þessari fyrstu keppni.

 



fjármál

Afkoma af rekstri HR á árinu 2011 var neikvæð og tap 258 milljónir króna. Ríkisframlög 
hafa lækkað verulega frá árinu 2009 og skýra þann taprekstur sem verið hefur á rekstri 
skólans á árinu 2010 og 2011. Skólagjöld og aðrar tekjur hafa nokkurn veginn staðið 
í stað en einnig lækkað að raungildi. Húsnæðiskostnaður og annar kostnaður hefur 
hækkað nokkuð, en launakostnaður og annar rekstrarkostnaður lækkað hlutfallsega. 
Eigið fé HR í árslok 2011 nam 425 milljónum króna. 

Rekstrartekjur

Framlag ríkissjóðs til kennslu og rannsókna 1.967.500.000 54,7%
Skólagjöld og aðrar tekjur 1.350.558.615 37,5%
Styrkir 280.500.988 7,8%

3.598.559.603 100,0%

Rekstrargjöld

Laun	og	launatengd	gjöld 2.256.311.516 58,5%
Húsnæðiskostnaður 769.631.482 20,0%
Annar rekstrarkostnaður 661.262.207 17,1%
Afskriftir 169.773.823 4,4%

3.856.979.028 100,0%

Rekstrarafkoma -258.419.425

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur og verðbætur 21.236.619
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur 5.646.674

26.883.293

Afkoma ársins -231.536.132

ársrEiKninGUr Hr 2011
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