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Ávarp rektors
Háskólinn í Reykjavík gegnir lykilhlutverki í kennslu og rannsóknum á háskólastigi fyrir atvinnulíf landsins
og samfélagið í heild. HR útskrifar nálægt 2/3 af háskólamenntuðu tæknifólki á Íslandi, um helming
viðskiptafræðinga og ríflega þriðjung lögfræðinga. Rannsóknarvirkni háskólans hefur aukist verulega á
undanförnum árum og gegnir einu hvort horft er til fjölda ritrýndra birtinga eða öflun fjár úr samkeppnissjóðum.
HR er í fremstu röð í rannsóknarstarfi á sínum kjarnasviðum á Íslandi. Áhersla hefur ennfremur verið lögð á að
nýta þá þekkingu sem skapast innan háskólans til verðmætasköpunar og því hafa nýsköpun og frumkvöðlastarf
verið mikilvægir þættir í starfsemi HR undanfarin ár.
Háskólinn í Reykjavík hefur eins og aðrir háskólar þurft að glíma við viðvarandi niðurskurð á fjárframlögum
ríkisins síðustu ár. Uppsafnaður niðurskurður til HR er yfir 1.900 milljónir króna að núvirði frá árinu 2008.
Fjárframlög til íslenska háskólakerfisins hafa lengi verið mun lægri en í nágrannalöndum okkar og hefur
niðurskurður aukið enn á þennan mun. Þetta er sérstaklega alvarleg staða fyrir HR í ljósi mikilvægis háskólans
í menntun á kjarnasviðum atvinnulífsins. Þrátt fyrir þennan niðurskurð hefur á síðustu árum tekist að fjölga
nemendum og um leið styrkja stöðu HR sem leiðandi háskóla á sviðum tækni, viðskipta og laga.
Nokkuð jákvæður viðsnúningur varð á afkomu HR á árinu 2013 vegna mikils aðhalds og fjölgunar nemenda.
Samkvæmt ársreikningi Háskólans í Reykjavík og dótturfélagsins Hástoðar ehf. voru heildartekjur árið 2013, 4.140
miljónir kr., en voru 3.876 mkr. árið 2012. Tap af rekstri nam 62,9 mkr. á árinu, en tap árið á undan nam 136,9 mkr.
Þó svo að þetta sé betri niðurstaða en á fyrri árum, þá er óviðunandi að reksturinn sé ekki í jafnvægi, en þar má
sérstaklega benda á að þrátt fyrir að margoft sé rætt um skort á tæknimenntuðu fólki á Íslandi, þá vantaði 165
milljónir upp á að ríkið greiddi fyrir þá nemendur sem stunduðu tækninám við HR árið 2013.
Samstarf við atvinnulífið er ein af grunnstoðum Háskólans í Reykjavík og fjölgar samningum við fyrirtæki
og stofnanir jafnt og þétt. HR gerði nokkra samstarfssamninga við fyrirtæki á árinu bæði í tengslum við
nemendaverkefni og verkefni akademískra starfsmanna. Á árinu var opnað heilbrigðistæknisetur í samstarfi við
Landspítalann og er það liður í að efla kennslu og rannsóknir á sviði heilbrigðistækni. Nafni orkuskólans Reyst
var breytt í Íslenska orkuháskólann. Mikið undirbúningsstarf var unnið á árinu við að efla og kynna betur nám við
Íslenska orkuháskólann erlendis undir nafninu Iceland School of Energy og stefnir í verulega fjölgun nemenda á
árinu 2014.
Fjöldi starfsmanna var svipaður á árinu 2013 og árið á undan og voru stöðugildi um 256 í árslok auk þess sem á
þriðja hundrað stundakennara starfa við háskólann. Nemendum fjölgaði um 150 milli ára og voru þeir um 3.350 í
lok árs 2013.
Á meðal starfsmannabreytinga og breytinga á stjórnskipulagi HR má nefna að dr. Þóranna Jónsdóttir tók við
stöðu forseta viðskiptadeildar í byrjun maí af dr. Friðriki Má Baldurssyni sem starfar áfram sem prófessor við
deildina. Þóranna hafði áður starfað sem framkvæmdastjóri rekstrar og stjórnunar við HR frá því árið 2011. Í
tengslum við þessar breytingar var skipulagi rekstrar og stjórnunar og stoðdeilda háskólans breytt nokkuð. Í lok
árs óskaði dr. Björn Þór Jónsson eftir að láta af störfum sem deildarforseti tölvunarfræðideildar og tók dr. Yngvi
Björnsson við sem deildarforseti í febrúar 2014. Björn Þór hafði verið forseti frá árinu 2010 og mun starfa áfram
við kennslu og rannsóknir innan tölvunarfræðideildar.
Ég vil þakka öllum starfsmönnum og nemendum háskólans fyrir ánægjulegt samstarf, sem og fyrir framlag þeirra
á árinu til að styrkja HR og íslenskt samfélag enn frekar.
Dr. Ari Kristinn Jónsson
Rektor Háskólans í Reykjavík
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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 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 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 skapandi starf og brautryðjendaverk sem verður einungis stjórnað af þeim drifkrafti sem knýr hvern vísindamann.
Rannsóknir við skólann eru metnar samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum og hlutleysi, fagmennska og vísindaleg vinnubrögð höfð í heiðri.

Tengsl við atvinnulíf og samfélag
Í starfi Háskólans í Reykjavík er lögð áhersla á samstarf, innanlands 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 samfélagsumræðu. 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 rannsóknum, 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 samræmi 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, 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.

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.

Skipulag og stjórnun
Háskólinn í Reykjavík er hlutafélag og eru hluthafar og eignarhluti þeirra
eftirfarandi:
• Sjálfseignarstofnun Viðskiptaráðs Íslands um viðskiptamenntun 64%
• Samtök iðnaðarins 24%
• Samtök atvinnulífsins 12%
Háskólinn er hlutafélag, en er rekinn sem sjálfseignarstofnun og hefur virka
bakhjarla sem styðja við hlutverk og stefnu háskólans. 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 sem tekur allar stærstu ákvarðanir um
starfsemi skólans. Rektor leggur árlega fram fjárhagsáætlun HR fyrir háskólaráð til
staðfestingar. Rektor ræður forseta deilda, framkvæmdastjóra og aðra starfsmenn
sem undir hann heyra.
Deildir Háskólans í Reykjavík voru fjórar árið 2013; lagadeild, tækni- og
verkfræðideild, tölvunarfræðideild og viðskiptadeild. Auk þess rekur HR
frumgreinadeild, sem veitir einstaklingum úr atvinnulífinu sérstakan undirbúning
fyrir nám á háskólastigi. 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 og skal hann jafnframt
fylgja viðurkenndu vinnulagi skólans við ákvarðanatöku um starfsmannaval og
framgang akademískra starfsmanna. 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.
Framkvæmdastjórar eru fjórir og bera þeir ábyrgð á daglegum rekstri stoðdeilda
skólans á sviði kennslumála, rannsókna, samskiptasviði, alþjóðastarfi,
upplýsingatæknimálum, fjármálum og fasteignarekstri.
Framkvæmdastjórn HR er skipuð af rektor sem er formaður framkvæmdastjórnar,
forsetum deilda, formönnum rannsóknar- og kennsluráðs, framkvæmdastjórum
stoðdeilda 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 háskólaráðsmenn
og eru fundir haldnir að jafnaði mánaðarlega.
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Háskólaráð

Framkvæmdastjórn

Námsráð

Rannsóknaráð

Háskólaráð er skipað átta fulltrúum og tveimur til vara sem eru
skipaðir af eigendum skólans og eru fulltrúar íslensks atvinnulífs.
Formaður Stúdentafélags HR situr háskólaráðsfundi. Háskólaráð
markar stefnu skólans í kennslu og rannsóknum, ákveður
stofnun deilda og hefur eftirlit með rekstri og fjármálum skólans.
Háskólaráð er skipað eitt ár í senn.

Framkvæmdastjórn skólans er skipuð rektor, deildarforseta
fjögurra deilda og framkvæmdastjórum háskólans. Auk þess sitja
formenn rannsóknaráðs og námsráðs fundi framkvæmdastjórnar.
Framkvæmdastjórn tekur allar stærstu ákvarðanir varðandi þróun
og starfsemi HR hvort sem þær varða akademísk svið eða daglegan
rekstur.

Í háskólaráði sátu árið 2013:
• Finnur Oddsson, forstjóri Nýherja, formaður
• Eyjólfur Árni Rafnsson, framkvæmdastjóri, Mannvits hf.
• Hjörleifur Pálsson, viðskiptafræðingur
• Katrín Olga Jóhannesdóttir, stjórnarformaður, Já.is
• Kristín Friðgeirsdóttir, lektor, London Business School
• Sigurður B. Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Green Diamond
• Svana Helen Björnsdóttir, f.v. stjórnarformaður Samtaka
iðnaðarins.
• Þórður Magnússon, stjórnarfomaður, Eyrir Invest.

Í framkvæmdastjórn sátu mestan hluta ársins 2013:
• Ari Kristinn Jónsson, rektor
• Þóranna Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar
• Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar
• Björn Þór Jónsson, forseti tölvunarfræðideildar
• Guðmundur Sigurðsson, forseti lagadeildar
• Andrei Manolescu, prófessor og formaður rannsóknaráðs
• Þorlákur Karlsson, dósent viðskiptadeild og formaður námsráðs
• Þorkell Sigurlaugsson, framkvæmdastjóri fjármála
og fasteignareksturs
• Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri tengsla
• Rósa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri kennslusviðs
• Kristján Kristjánsson, framkvæmdastjóri rannsóknarþjónustu
og upplýsingatæknimála
• Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, mannauðsstjóri

Námsráð skólans hefur það hlutverk 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 í
framkvæmdastjórn skólans. Námsráð gegnir mikilvægu hlutverki í
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.

Rannsóknaráð háskólans hefur það hlutverk að koma
rannsóknarstefnu skólans í framkvæmd; að byggja upp og viðhalda
sterkri rannsóknarmenningu innan HR; 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 að gæta hagsmuna rannsókna
í skólastarfinu. Ráðið heyrir beint undir rektor. Árið 2013 hafði
rannsóknaráð í samstarfi við rannsóknarþjónustu skólans umsjón með
rannsóknamati allra starfsmanna með rannsóknaskyldu en þetta var í
sjöunda sinn sem slíkt mat fer fram. Niðurstöður matsins voru notaðar
til að skipta rannsóknarframlagi ríkisins milli deilda skólans 2014.

Varamenn:
• Helga Melkorka Óttarsdóttir, lögfræðingur
• Magnús Þór Ásmundsson, framkvæmdastjóri Alcoa á Reyðarfirði
Ritari háskólaráðsfunda var Þorkell Sigurlaugsson,
framkvæmdastjóri fjármála- og fasteignareksturs.

Ritari framkvæmdastjórnarfunda var Kristján Kristjánsson
framkvæmdastjóri rannsóknarþjónustu og upplýsingatæknimála.

Á árinu 2013 fór veruleg vinna í að rýna nýjar námsleiðir auk þess
sem að námsráð lagði mikla áherslu á vinnu við mælikvarða fyrir
mat á kennsluframlagi og gæðum kennslu. Aflað var gagna frá
mörgum erlendum háskólum, unnið úr þeim og hafist handa við
að skilgreina meginmælikvarða á gæði kennslu og fjölmarga
undirmælikvarða fyrir hvern. Þessari vinnu verður haldið áfram og
reiknað er með að henni ljúki með tillögum til framkvæmdastjórnar
HR haustið 2014.
Námsráð var þannig skipað:
• Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt við tækni- og verkfræðideild,
formaður. Um mitt ár tók Þorlákur Karlsson, dósent við
viðskiptadeild, við af henni.
• Halldór Halldórsson, dósent við tölvunarfræðideild.
• Ingunn Sæmundsdóttir, dósent við tækni- og verkfræðideild.
• Margrét Vala Kristjánsdóttir, dósent við lagadeild.
• Málfríður Þórarinsdóttir, forstöðumaður frumgreinadeildar.
• Þorlákur Karlsson, dósent við viðskiptadeild. Um mitt ár tók
Haukur Freyr Gylfason, aðjúnkt í viðskiptadeild, við af honum er
Þorlákur tók við formennsku.
• Guðmundur Sveinsson var fulltrúi nemenda fyrri hluta árs,
en um mitt ár tók Einar Smárason við af honum.
Ritari námsráðs var Rósa Gunnarsdóttir, forstöðumaður
kennslusviðs.

Rannsóknaráð var á árinu 2013 skipað eftirfarandi starfsmönnum HR:
• Andrei Manolescu, prófessor við tækni- og verkfræðideild, formaður
• Marina Candi, dósent við viðskiptadeild
• Marjan Sirjani, dósent við tölvunarfræðideild (til sept. 2013)
• Þórdís Ingadóttir, dósent við lagadeild
• Kristinn R. Þórisson, dósent við tölvunarfræðideild (frá sept. 2013)
• Halldór G. Svavarsson, dósent við tækni- og verkfræðideild
(frá sept. 2013)
Ritari ráðsins var Kristján Kristjánsson, forstöðumaður
rannsóknarþjónustu HR og síðar framkvæmdastjóri upplýsingatækni
og rannsóknarþjónustu.
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Starfsemi
deilda
Lagadeild
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 er lögð
á að þjálfa nemendur sem greinendur og gerendur. Kennsla fer fram í fyrirlestrum og með raunhæfum verkefnum sem og í formi vinnu- og
umræðufunda. Forseti lagadeildar er dr. Guðmundur Sigurðsson.
Á árinu 2013 störfuðu 19 starfsmenn við lagadeild í 16,5 stöðugildum. Auk deildarforseta voru 12 starfsmenn í fullu starfi við kennslu og
rannsóknir, fjórir í hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir og tveir á skrifstofu.

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.
Akademískir starfsmenn lagadeildar birtu tíu greinar í ritrýndum tímaritum árið 2013 og þrír ritrýndir bókakaflar voru gefnir út.

Stofnanir á vegum lagadeildar:
• Evrópuréttarstofnun HR
• Auðlindastofnun HR
• Miðstöð Evrópuupplýsinga
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Starfsemi
deilda
Tækni- og verkfræðideild
Námsbrautir:
•
•
•
•
•
•

iðnfræði (BSc)
tæknifræði (BSc)
verkfræði (BSc, MSc, PhD)
íþróttafræði (BSc, MSc, MEd)
MPM (meistaranám í verkefnastjórnun)
ISE (Iceland School of Energy), meistaranámsbrautir í orkuverkfræði og orkuvísindum

Í öllu námi við deildina er veitt sterk fræðileg undirstaða en jafnframt er lögð sérstök áhersla á verklega hluta námsins við kennslu
undirstöðugreina og hagnýtra faggreina. Tækni- og verkfræðideild er aðili að alþjóðlegu samstarfsneti um þróun tæknináms sem kallast CDIO (e.
Conceive, Design, Implement, Operate). Í netinu eru um 100 framsæknir háskólar og megináhersla er lögð á að bæta nám í verk- og tæknifræði
með því að setja undirstöðugreinar í samhengi við raunveruleg viðfangsefni. Lögð er áhersla á þekkingu og færni í forritun og upplýsingatækni á
verkfræðinámsbrautum en nemendum eru veitt tækifæri til sérhæfingar á því sviði.
Unnið hefur verið að því undanfarin ár að efla áhuga ungmenna á tækninámi og tækifærum sem háskólanám í slíkum greinum veitir. Fræðimenn
tækni- og verkfræðideildar lögðu sitt af mörkum á árinu með þátttöku í verkefnum eins og Boxinu – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna og
Hringekjunni.
Við tækni- og verkfræðideild störfuðu 76 starfsmenn, þar af 32 í fullu starfi og 22 í hlutastarfi við kennslu og/eða rannsóknir, í heild 41 stöðugildi.
10 starfsmenn eru á skrifstofu eða við umsjón verkstæða og 12 eru nýdoktorar og rannsóknamenn. Við deildina eru jafnframt 20 doktorsnemar.
Forseti tækni- og verkfræðideildar er dr. Guðrún A. Sævarsdóttir.

Rannsóknir
Tveir nemendur voru útskrifaðir með doktorsgráðu frá tækni- og verkfræðideild í júní 2013.
Rannsóknir eru mikilvægur og vaxandi þáttur í starfi deildarinnar. Frá árinu 2007 hafa ritrýndar birtingar starfsmanna deildarinnar í alþjóðlegum
tímaritum aukist verulega og styrkir vegna verkefna sem starfsmenn deildarinnar leiða hafa tvöfaldast. Akademískir starfsmenn tækni- og
verkfræðideildar birtu 75 greinar í ritrýndum tímaritum, þar af 64 í tímaritum skráðum í ISI gagnagrunninn. Einnig voru 163 rannsóknir kynntar á
ráðstefnum, þrjár bækur og 14 bókakaflar gefnir út og ein birting var á öðrum ritrýndum vettvangi.

Við deildina starfa eftirfarandi rannsóknarsetur og -hópar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Heilbrigðis- og taugaverkfræðistofnun (BNE)
Rannsóknarsetur í áhættu- og ákvörðunarfræðum (CORDA)
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Starfsemi
deilda
Tölvunarfræðideild
Námsbrautir:
•
•
•
•

kerfisfræði (diplómagráða)
tölvunarfræði (BSc, MSc, PhD)
tölvunarstærðfræði (BSc)
hugbúnaðarverkfræði - í samstarfi við tækni- og verkfræðideild (BSc, MSc)

Á öllum námsbrautum er lögð áhersla á gæði kennslu og jafnvægi milli sterkrar fræðilegrar undirstöðu og hagnýtrar þekkingar á nýjustu tækni
og aðferðum.
Viðburðir innan deildarinnar voru margir á árinu og má þar helst nefna hina árlegu Forritunarkeppni framhaldsskólanna og fyrirlestraröðina “
„Pearls of Computation”. Kennarar við deildina fengu einnig ýmsar viðurkenningar á alþjóðlegum vettvangi, t.d. hlaut dr. Kristinn R. Þórisson
verðlaun á AGI-ráðstefnunni fyrir áhugaverðar hugmyndir á sviði almennrar gervigreindar og dr. Magnús Már Halldórsson var boðsfyrirlesari
á tveim alþjóðlegum ráðstefnum. Dr. Luca Acto gengdi áfram formennsku í EACTS (European Association for Theoretical Computer Science).
Halldór Halldórsson fékk kennsluverðlaun HR 2013 og dr. Anna Ingólfsdóttir rannsóknarverðlaun HR 2013. Nemendur deildarinnar stóðu
sig einnig með miklum sóma á alþjóðavettvangi og náðu keppnislið skipuðum nemendum úr deildinni eftirtektarverðum árangri í virtum
forritunarkeppnum á vegum helstu fagsamtaka í upplýsingatækni (ACM og IEEE).
Árið 2013 störfuðu 27 starfsmenn við tölvunarfræðideild í 25 stöðugildum. Þar af voru 20 í fullu starfi við kennslu og/eða rannsóknir, fjórir í
hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir og þrír starfsmenn á skrifstofu. Forseti tölvunarfræðideildar var dr. Björn Þór Jónsson.

Rannsóknir
Þrír nemendur vörðu doktorsritgerðir sínar við deildina á árinu. Akademískir starfsmenn tölvunarfræðideildar birtu 12 greinar í ritrýndum
tímaritum, þar af 11 í viðurkenndum ISI-ritum. Einnig voru 39 rannsóknir kynntar á ráðstefnum, fjórar bækur og bókarkaflar gefnir út og tvær
birtingar voru á öðrum ritrýndum vettvangi. Einnig var á árinu stofnað nýtt rannsóknarsetur um þróun hugbúnaðarkerfa, sem varð til við
samruna rannsóknarhópa sem þegar störfuðu innan deildarinnar.

Stofnanir á vegum tölvunarfræðideildar:
•
•
•
•

Gervigreindarsetur (CADIA)
Þekkingarsetur í fræðilegri tölvunarfræði (ICE-TCS)
Þekkingarsetur um þróun hugbúnaðarkerfa (CRESS)
Máltæknisetur (ICTL), í samstarfi við stofnanir innan Háskóla Íslands
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Starfsemi
deilda
Viðskiptadeild
Námsbrautir:
•
•
•
•
•
•
•
•

BSc nám í viðskiptafræði
BSc nám í sálfræði
MBA-nám
Meistaranám í fjármálum fyrirtækja
Meistaranám í reikningshaldi og endurskoðun
Meistaranám í stjórnunarreikningsskilum og viðskiptagreind
Meistaranám í alþjóðaviðskiptum
Meistaranám í stjórnun og eflingu mannauðs (engir nýnemar teknir inn haustið 2013)

Í starfi viðskiptadeildar er lögð áhersla á framúrskarandi kennslu, fjölbreyttar kennsluaðferðir og þátttöku nemenda, vandaðar rannsóknir
og birtingar í viðurkenndum alþjóðlegum vísindatímaritum, góð tengsl við atvinnulíf með raunhæfum verkefnum, starfsnámi og aðkomu
stundakennara úr atvinnulífi, að láta sér annt um velferð skólans, nemenda, samtarfsmanna, atvinnulífs og samfélags.
Tvær námsbrautir við deildina hafa fengið alþjóðlegar gæðavottanir. Grunnnám í viðskiptafræði hefur fengið alþjóðlega viðurkenningu (EPAS)
og gæði MBA-námsins voru staðfest með fimm ára viðurkenningu frá AMBA árið 2011. Þá er viðskiptadeild aðili að samstarfsnetinu PRME
(Principles for Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. PRME leggur áherslu á að menntastofnanir sem
skrifað hafa undir viljayfirlýsinguna endurskoði rannsóknir og kennsluaðferðir sínar sem og daglega starfsemi skólans með sjálfbæra þróun og
samfélagsábyrgð að leiðarljósi.
Í maí 2013 var starfsemi Stjórnmenntar (Executive Education) sameinuð starfsemi viðskiptadeildar, við það færðust þrír starfsmenn frá Opna
háskólanum í HR til viðskiptadeildar.
Við viðskiptadeild störfuðu 34 starfsmenn í tæplega 29 stöðugildum árið 2013. Þar af var 21 starfsmaður í fullu starfi við kennslu og rannsóknir,
átta í hlutastarfi við kennslu eða rannsóknir og fimm á skrifstofu. Dr. Friðrik Már Baldursson gegndi starfi deildarforseta til 1. maí 2013, þegar
dr. Þóranna Jónsdóttir tók við starfi deildarforseta.

Rannsóknir
Árið 2013 birtu akademískir starfsmenn viðskiptadeildar samtals 41 vísindagrein í ritrýndum tímaritum, þar af 37 í svokölluðum ISI-tímaritum.
Einnig voru 22 rannsóknarniðurstöður kynntar og birtar á ritrýndum ráðstefnum eða í ritrýndum ráðstefnuritum. Ein ritrýnd bók var gefin út og sjö
ritrýndir bókarkaflar birtust á árinu og fjórar birtingar voru á öðrum ritrýndum vettvangi.

Stofnanir á vegum viðskiptadeildar:
• Rannsóknamiðstöð í mannauðsstjórnun (CRANET)
• Rannsóknarmiðstöð í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum
• Rannsóknarstofnun í fjármálum og hagfræði
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Starfsemi
deilda
Frumgreinadeild
Frumgreinanám HR er starfrækt innan frumgreinadeildar og er ætlað einstaklingum 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. Þeir sem hafa umtalsverða starfsreynslu en hafa ekki lokið prófi úr framhaldsskóla geta einnig sótt um inngöngu í
frumgreinanám HR. Námið hentar líka stúdentum sem þurfa að bæta við sig einingum í stærðfræði og raungreinum. Við frumgreinanám störfuðu
22 starfsmenn í tæplega 19 stöðugildum árið 2013. Þar af voru níu starfsmenn í fullu starfi við kennslu og 11 í hlutastarfi. Einn starfsmaður var á
skrifstofu. Forstöðumaður frumgreinadeildar er Málfríður Þórarinsdóttir.

Skipulag náms og fjöldi nemenda
Frumgreinadeild býður upp á nám sem lýkur með frumgreinaprófi og viðbótarnám við stúdentspróf. Nemendur á vorönn 2013 voru 258 og á
haustönn 2013 264. 81 nemandi lauk frumgreinaprófi. Nemendur sem luku viðbótarnámi við stúdentspróf voru 20.

63 áfangar voru kenndir á vorönn og skiptust þannig:
Staðarnám: 48 áfangar
Fjarnám: 15 áfangar

63 áfangar voru kenndir á haustönn og skiptust þannig:
Staðarnám: 48 áfangar
Fjarnám : 15 áfangar

Samstarf
Frumgreinadeild hefur verið í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða frá árinu 2008. Kennarar við Háskólasetrið hafa séð um kennslu fyrstu
annar frumgreinanámsins en sú önn er eingöngu í boði í fjarnámi. Frá árinu 2010 hefur frumgreinadeildin verið í samstarfi við Austurbrú (áður
Þekkingarnet Austurlands) um uppbyggingu fjarnáms í frumgreinum í heimabyggð. Styrkur til þriggja ára fékkst til þessa verkefnis frá Alcoa
Foundation.
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Starfsemi
deilda
Opni háskólinn í HR
Hlutverk Opna háskólans í HR er að veita stjórnendum og sérfræðingum fræðslu og þjálfun með námskeiðum á sviðum tækni, viðskipta og laga.
Leiðbeinendur eru kennarar við Háskólann í Reykjavík, samstarfsaðilar úr íslensku atvinnulífi og erlendir sérfræðingar.
Rekstur Opna háskólans í HR skiptist í tvær einingar. Símenntun býður upp á námskeið fyrir sérfræðinga og almenna starfsmenn fyrirtækja.
Þar er lögð áhersla á opin námskeið. Stjórnenda- og fyrirtækjalausnir bjóða upp á námskeið þar sem sjónum er beint að stjórnendum og
sérstökum námskeiðum fyrir fyrirtæki og stofnanir. Forstöðumenn Opna háskólans í HR eru Guðmunda Smáradóttir sem leiðir stjórnenda- og
fyrirtækjalausnir og Salóme Guðmundsdóttir sem stýrir símenntun. Verkefnastjórar eru sex talsins auk þjónustufulltrúa.

Skipulag náms og fjöldi nemenda
Rúmlega 500 námskeið eru á námsskrá Opna háskólans í HR og um 280 leiðbeinendur koma að kennslu. Um 6.000 nemendur sóttu nám,
námskeið og aðra viðburði hjá Opna háskólanum í HR árið 2012 en alls voru í boði um 350 námskeið/viðburðir á árinu. Þá þjónaði Opni háskólinn í
kringum 40 fyrirtækjum á starfsárinu með sérsniðnum lausnum fyrir vinnustaði.

Samstarf
Árið 2012 voru undirritaðir og lögð drög að samstarfssamningum við fagfélög og fræðslufyrirtæki á borð við Vendum, KPMG, FVH, FLE og
Stjórnvísi. Samstarf við akademískar deildir háskólans var aukið um námskeið fyrir sérfræðinga á sviðum tækni- og verkfræði, fjármála og
tölvunarfræði. Þar má m.a. nefna námskeiðin „Líkanagerð fyrir rekstraráætlanir, arðsemismat og verðmat“, „R-tölfræðiúrvinnsla“ og „SQL
gagnagrunnar“ Jafnfram var samvinna efld við Félag viðurkenndra bókara um námskeið á sviðum bókhalds og reikningsskila.
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Starfsemi
deilda
Stoðdeildir
Stoðdeildir Háskólans í Reykjavík styðja við nemendur, kennara og rannsóknarfólk háskólans og annast margvíslega þætti sem snúa að
rekstri. Stoðdeildir skapa þá umgjörð sem er nauðsynleg á sviði upplýsingatækni, námsþjónustu, samskipta og markaðsstarfs, fjármála og
fasteignaumsjónar og almenns þróunarstarfs utan hefðbundinnar akademískrar starfsemi. Starfsemi þessarra eininga er lýst hér að neðan.

Bókasafn og upplýsingaþjónusta

Fasteignaumsjón

Bókasafn og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík er að
stórum hluta rafrænt bókasafn en á auk þess 24.000 bækur tímarit
og önnur gögn á prenti. Á bókasafninu er fjölbreytt vinnuaðstaða
sem ætlað er að mæta ólíkum þörfum notenda og áhersla er lögð
á að veita faglega og persónulega þjónustu.

Húsnæði HR í Nauthólsvík er um 30.000 fermetrar að stærð. Þar
eru um 50 kennslustofur og rannsóknarrými af ýmsum stærðum
og gerðum og margskonar aðstaða fyrir starfsfólk og nemendur.
Fasteignaumsjón sér um rekstur fasteigna HR, þar með talin
tæknimál í kennslustofum, viðhaldsþjónustu og öryggismál.
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 húsnæðinu svo sem GJ veitingar
sem sjá um rekstur mötuneytis skólans og rekstur á Nauthóli,
kaffihús Te og kaffi, Bóksala stúdenta og World Class sem rekur
líkamsræktarstöð í kjallara byggingarinnar. Auk þess hafa nokkur
fyrirtæki, einkum sprotafyrirtæki eða samstarfsaðilar, aðstöðu í
húsinu. Talsverðar breytingar þurfti að gera á kennslustofum vegna
fjölgunar nemenda á haustönn og því fylgdi nokkur kostnaður.
Forstöðumaður fasteignaumsjónar er Einar Gunnar Hermannsson.

Upplýsingalæsisfræðsla er miðlægur þáttur í starfsemi
bókasafnsins. Fræðsla á vegum deildarinnar fór fram í 29
námskeiðum í öllum deildum árið 2013 og kennslustundir voru
149. Eru þá ótaldar almennar kynningar og fræðsla í kennslustofu
á bókasafni. Sú fræðsla tók einkum til notkunar heimildaskráningarforrita, hugbúnaðar til varnar ritstuldi (Turnitin), heimildaleita,
auk hagnýtra þátta á borð við verkefnaskil í Skemmu og ritvinnslu.
Upplýsingaráðgjöf jókst enn frá fyrra ári. Árið 2012 voru skráð
upplýsingaviðtöl 799 en 1.197 við árslok 2013. Erindi afgreidd í
gegnum netspjall safnsins jukust einnig og voru 526 á árinu.
Útlán og niðurhal úr helstu gagnasöfnum voru um 80.000 árið 2013
en um 70.000 árið á undan. Bókasafnið útvegaði starfsmönnum og
nemendum háskólans 710 greinar og bækur frá öðrum söfnum.
Bókasafnið á fulltrúa í verkefnisstjórn Skemmunnar, rafrænu
varðveislusafni háskólanna í landinu. Frá árinu 2011 til ársloka 2013
hafa starfsmenn safnsins skráð 1.019 lokaverkefni nemenda og gert
aðgengileg í Skemmunni. Tveimur nýjum gagnasöfnum var bætt
við áskriftir safnsins á árinu, annars vegar leitargátt í lögfræði,
Fons Juris, þar sem íslenskar réttarheimildir eru aðgengilegar á
einum stað, hins vegar MarketLine, gagnasafni í viðskiptafræði sem
sérhæfir sig í markaðsupplýsingum.
Fastráðnir starfsmenn voru 7 í 5,9 stöðugildum við árslok 2013,
auk þess sem tveir nemendur mönnuðu afgreiðslu síðdegis og
um helgar. Yfir vetrarmánuðina var afgreiðsla bókasafnsins opin
í 63 klst. á viku. Utan háskólasvæðisins er aðgangur að flestum
gagnasöfnum í áskrift með fjaraðangi. Forstöðumaður bókasafns og
upplýsingaþjónustu Háskólans í Reykjavík er Guðrún Tryggvadóttir.

Fjármálasvið
Almenn fjármálastjórn heyrir undir fjármálasvið HR. Þar má
nefna bókhald skólans, fjárreiður, innheimtu, útgreiðslur,
fjárhagsáætlanagerð, launabókhald, uppgjör og annað sem snýr
að fjármálastjórn HR. Vaxandi hlutverk fjármálasviðs er þjónusta
við aðrar deildir skólans á sviði greiningarvinnu varðandi ýmsar
fjárhagsupplýsingar á hverjum tíma og samskipti við stjórnvöld
varðandi fjármál og ýmsa upplýsingagjöf. Forstöðumaður
fjármálasviðs er Jóhann Hjartarson.
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Kennslusvið

Stúdentaþjónusta

Sviðið hefur umsjón með nemendabókhaldi, kennsluráðgjöf,
prófum og annarri umsýslu um kennslu við skólann. Við
kennslusvið starfa prófstjóri, kennsluráðgjafi, fulltrúi
nemendabókhalds og sérfræðingur í kennslukerfum ásamt
forstöðumanni kennslusviðs. Kennslusvið annast próftöflugerð
og alla umsýslu prófa, uppbyggingu kennslumats námskeiða og
ráðgjöf og þjálfun kennara. Starfsmenn kennslusviðs sjá einnig
um nemendabókhald, þar með talda útgáfu prófskírteina og
vottorða nemenda, þróun kennslukerfa og nemendabókhalds og
þjálfun kennara í notkun þeirra sem og uppsetningu stundatöflu
og nýtingu kennsluhúsnæðis. Rósa Gunnarsdóttir tók við sem
framkvæmdastjóri kennslusviðs í ágúst 2012.

Stúdentaþjónustan annast fjögur megin verkefni: alþjóðaskrifstofu,
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.
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. Styrkir til
kennara og starfsmanna hafa einnig verið í umsjá skrifstofunnar.
Forstöðumaður stúdentaþjónustu er Sigríður Hulda Jónsdóttir.

Markaðs- og samskiptasvið
Markaðs- og samskiptasvið hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á
öllum útgáfumálum m.a. útgáfu Tímarits HR, kynningarstarfsemi,
auglýsingagerð og birtingum, fjölmiðlatengslum og ytri
upplýsingavefjum háskólans. Þá stýrir markaðs- og samskiptasvið
fjölbreyttu kynningar- og fræðslustarfi fyrir grunn- og
framhaldsskólanema, atvinnulíf og samfélag í samstarfi við allar
deildir háskólans. Í því samhengi má nefna viðburði á borð við
Háskóladaginn, Boxið – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna
og Framadaga auk móttöku hópa frá öllum landshlutum. Tengsl við
atvinnulíf varðandi fjölmörg mál er vaxandi verkefni deildarinnar
í takt við þá stefnu háskólans að eiga sterkt samstarf við íslenskt
atvinnulíf. Viðburðir og ferðir er deild innan markaðs- og
samskiptasviðs sem annast 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 eða aðra viðburði.
Forstöðumaður viðburða og ferða er Ýr Gunnlaugsdóttir. Jóhanna
Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri tengsla, stýrir markaðsog samskiptasviði.

Rannsóknarþjónusta
Helstu verkefni rannsóknarþjónustu HR eru aðstoð við fjármögnun
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. Rannsóknarþjónustan sinnir kynningarog tengslastarfi með kynningum á rannsóknum, til dæmis á vef
háskólans og með atburðum. Forstöðumaður rannsóknarþjónustu
er framkvæmdastjóri rannsóknarþjónustu og upplýsingatæknimála
HR, Kristján Kristjánsson.

Upplýsingatæknisvið
Upplýsingatæknisvið sér um rekstur, viðhald og þróun
upplýsingatæknikerfa. Á sviði upplýsingatækni sinnir sviðið þremur;
þjónustu við notendur og notendabúnað, rekstur á miðlægri
þjónustu og innviðum og þróun upplýsingatækni. Á árinu var unnið
að undirbúningi umtalsverðra breytinga á upplýsingakerfum hvað
varðar skráningu nýnema o.fl. Forstöðumaður upplýsingatæknisviðs
er Heiðar Jón Hannesson.

Þjónustudeild
Þjónustudeild annast móttökuþjónustu í húsnæði háskólans,
símsvörun, upplýsingagjöf, póstþjónustu og aðstoð við nemendur,
starfsfólk og gesti. Einnig sér deildin um afgreiðslu ýmissa gagna til
nemenda og kennara í samvinnu við kennslusvið, fasteignaumsjón,
fjármálasvið o.fl. Forstöðumaður móttöku er Guðrún Gyða
Ólafsdóttir.
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Rannsóknir við HR
Rannsóknir árið 2013
Við Háskólann í Reykjavík er lögð áhersla á að stunda alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir sem efla kennslu við háskólann og veita nýrri
þekkingu inn í íslenskt atvinnulíf og samfélag. 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.

Heildarfjöldi birtinga í nafni HR á ritrýndum vettvangi hefur þrefaldast á síðustu árum. Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum hefur ekki
aðeins aukist, einnig hlutfall þeirra greina sem birtar eru í svokölluðum ISI-tímaritum, úr 55% árið 2007 í 83% árið 2013.

Fjöldi birtinga HR í nafni skólans á ritrýndum vettvangi 2007-2013
Greinar í ritrýndum tímaritum
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Á mynd hér til hliðar má sjá hvernig rannsóknarframlagi ríkisins
hefur hlutfallslega verið skipt á milli deilda 2013. Samanlagður
akademískur styrkur starfsmanna hverrar deildar, mældur í
rannsóknarstigum, ræður því hve hátt hlutfall hver deild fær af
rannsóknarframlagi ríkisins hverju sinni. Rannsóknarframlag
ríkisins til HR árið 2013 var samtals 460 milljónir kr.

221

2010

2011

10

7

2012

8

7

2013
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Heildarstyrkupphæð til HR úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs hefur aukist ár frá ári og 2013 fékk háskólinn um 134 milljónir króna til 20
verkefna. Á árunum 2007-2011 þrefaldaðist heildarstyrkupphæðin úr innlendum samkeppnissjóðum til skólans, eða úr um 70 miljónum kr. árið
2007 í um 201 miljónum kr. árið 2011. Tekjufærðir styrkir úr erlendum samkeppnissjóðum til HR 2013 voru samtals 30,4 miljónir kr.
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Kennsla við HR

Mannauður

Það er stefna Háskólans í Reykjavík að nemendur fái 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 kennslu
í HR er áhersla 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.

Í lok ársins 2013 störfuðu 242 fastir starfsmenn við háskólann í 213 stöðugildum. Tæp 59% starfsmanna hafa kennslu og/eða rannsóknarskyldu.
Við HR eru 74 akademískir starfsmenn í stöðu lektora, dósenta og prófessora. Lektorar voru 34, dósentar 23 og prófessorar 17.

Mat á kennslu og þróun náms
Kennslumat er lagt fyrir í öllum námskeiðum tvisvar á önn og 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. 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 námskeiða, auk þess sem efling meistaranáms og þverfaglegra áhersla er í forgrunni.

Námsráð
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. Sjá nánar um námsráð HR á bls. 9.

Háskólinn í Reykjavík leggur metnað í að bjóða starfsfólki hvetjandi 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. Öflugt starfsmannafélag er starfrækt innan Háskólans í Reykjavík og nefnist það HRess.
Á hverju ári eru HR-verðlaunin afhent fyrir framúrskarandi árangur meðal starfsfólks í rannsóknum, kennslu og þjónustu.
Rannsóknarverðlaunin 2013 hlaut dr. Anna Ingólfsdóttir, prófessor við tölvunarfræðideild, kennsluverðlaunin Halldór Halldórsson, dósent
við tölvunarfræðideild HR og Guðrún Gyða Ólafsdóttir, forstöðumaður í þjónustudeild hlaut þjónustuverðlaunin. Það var forseti Íslands, herra
Ólafur Ragnar Grímsson, sem afhenti verðlaunin.
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Nemendur
Fjöldi nemenda við Háskólann í Reykjavík hefur aukist ár frá ári. Árið 2013 stunduðu tæplega 3.500 nemendur nám við háskólann en ef fjöldi
nemenda er umreiknað í ígildi heilsársnema voru þeir um 2.576. Nemendum fjölgaði talsvert árið 2013 frá árinu á undan. Í samningi Háskólans
í Reykjavík við mennta- og menningarmálaráðuneytið eru ákvæði um fjölda nemendaígilda sem samningurinn nær yfir og greiðir ríkið ákveðna
fjárhæð með hverjum nemanda. Talsvert vantaði upp á að greitt væri með öllum nemendum. Skólagjöld hafa á undanförnum árum breyst í
samræmi við verðlagsþróun að undanskildum skólagjöldum í meistaranámi en þau hafa verið óbreytt undanfarin ár.

Fjöldi nemenda á vorönn og haustönn 2013 eftir deildum og kyni
Samtals nemendur á önn
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Frumgreinadeild

268

153

421

Lagadeild

215

272

487

Tækni- og verkfræðideild

948

486

1424

Tölvunarfræðideild
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Samtals

2738
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Nemendafélög
Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík (SFHR) er hagsmunafélag 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 Byggingafélagi námsmanna sem leigir út yfir 500
stúdentaíbúðir. Formaður SFHR árið 2013 var Aníta Brá Ingvadóttir.
Eftirfarandi nemendafélög eru starfandi í hverri deild háskólans en þau sinna ýmsum verkefnum og skipuleggja fjölda viðburða yfir
skólaárið. Aðild er 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

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. Einnig er ýmis önnur þjónusta í HR byggingunni svo sem veitingasalan Málið, Te
og kaffi, heilsuræktaraðstaða World Class og Bóksala stúdenta.
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Nýsköpun
Samstarf
Háskólinn í Reykjavík er í samstarfi við aðra íslenska og erlenda háskóla og ýmsar opinberar stofnanir
sem fást við menntun og rannsóknir. Háskólinn hefur einnig gert samstarfssamninga við fyrirtæki og
félög sem styrkja enn frekar tengsl háskólans við atvinnulífið. Þetta samstarf styður við nýsköpun í
menntun og rannsóknum. Þar að auki á HR í miklu og góðu samstarfi við grunnskóla og framhaldsskóla
með það að markmiði að auka áhuga ungs fólks á því að stunda háskólanám.

Atvinnulíf
Nemendur Háskólans í Reykjavík kynnast atvinnuumhverfinu snemma á námsferlinum. Þeir vinna
raunhæf verkefni, bæði stór og smá, í samstarfi við fyrirtæki og fara í starfsnám á vinnustaði. HR vinnur
nú þegar með mörgum stórum, litlum og miðlungsstórum fyrirtækjum hér á landi og úti í heimi. Samstarfið
getur verið með ýmsu móti, til dæmis með samfjármögnuðu samstarfi um rannsóknir og menntun,
styrkjum til meistara- og doktorsverkefna, kostuðum stöðum og leyfisveitingum tæknilegra uppfinninga.
Háskólinn í Reykjavík hefur skrifað undir samstarfssamninga við fyrirtækin CCP, Advania, KPMG,
Isavia, Verkís, Icelandair, VSÓ ráðgjöf, Deloitte, IFS ráðgjöf, Landsvirkjun, Landsnet, Félag löggiltra
endurskoðenda og Alcoa svo nokkur dæmi séu nefnd.

Grunn- og framhaldsskólar
Mörg verkefni eru unnin innan veggja háskólans í samstarfi við grunnskóla og framhaldsskóla landsins.
Með þeim er leitast við að sýna starfið innan HR og möguleikana sem háskólanám veitir, oftar en ekki í
tæknigreinum. Þetta er gert með kynningum kennara og nemenda eða með því að virkja unga nemendur í
eigin verkefnum undir leiðsögn háskólakennara.
Hópur fyrirtækja í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands stóð á árinu að kynningum á
fjölbreyttum námsleiðum og störfum innan tæknigreina fyrir nemendur á fyrsta ári í framhaldsskólum
landsins. Nemendur úr HR og HÍ sáu um kynningarnar og mótuðu þær í samstarfi við verkefnastjóra
háskólanna og fyrirtækin. Markmiðið er að opna huga ungs fólks, ekki síst kvenna, í framhaldsskólum
landsins fyrir raunvísinda- og tækninámi og benda á möguleika á fjölbreyttum og vel launuðum störfum
að loknu námi.
Boxið er framkvæmdakeppni framhaldsskólanna og eru það Háskólinn í Reykjavík, Samtök Iðnaðarins
og Samband íslenskra framhaldsskólanema sem standa að keppninni. Þar leysa lið frá framhaldsskólum
margvíslegar þrautir sem reyna á samvinnu, hugvit og verkvit. Markmiðið með keppninni er að kynna og
vekja áhuga á tækni, tækninámi og störfum í iðnaði en HR er stærsti tækniháskóli landsins og þörf er á
fólki með slíka menntun á vinnumarkaði. Það var Kvennaskólinn í Reykjavík sem sigraði í Boxinu árið 2013.

HR hefur lagt áherslu á nýsköpun á flestum sviðum í sinni starfsemi. Nýsköpun er mikilvægur þáttur í að
skapa ný verðmæti og auka samkeppnishæfni.
Námskeið í nýsköpun og stofnun fyrirtækja er eitt af því sem flestir nemendur HR kynnast og
þverfaglegar áherslur háskólans á sviði tækni, viðskipta og laga skapa 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. Mörg verkefni eru í gangi í samstarfi við
fyrirtæki, bæði nemendaverkefni og rannsóknarverkefni sem akademískir starfsmenn taka þátt í. Einnig
má nefna virkan þátt HR í samstarfi við frumkvöðlasetur og nýsköpunarmiðstöðvar svo sem Klak - Innovit
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands auk samstarfs við Start Up Reykjavík, Start up Energy og Start Up Iceland.
Að lokum hefur HR verið stuðningsaðili og þátttakandi í stofnun sprotafyrirtækja þar sem nýsköpunarstarf
og rannsóknir hafa verið grunnur að nýrri vöru eða þjónustu.

Gæðamál
Við HR er mikil áhersla lögð á gæði náms og kennslu, rannsókna og þá þjónustu sem skólinn veitir,
bæði nemendum og starfsfólki. Gæðakerfi skólans styðst við reglur sem settar hafa verið við skólann og
vinnuferla sem þeim tengjast.
Samkvæmt rammaáætlun Gæðaráðs íslenskra háskóla um eflingu gæða á sviði æðri menntunar á Íslandi
(e. Icelandic Quality Enhancement Framework) var á árinu 2013 gert svokallað sjálfsmat (e. Institutionled reviews at subject level) á faglegri starfsemi viðskiptadeildar og undirbúningur að samskonar mati á
öðrum akademískum deildum hófst.
Á árinu 2013 voru eftirfarandi reglur/stefnur í málefnum HR endurskoðaðar og/eða samþykktar:
1. Reglur um sjálfstæðar akademískar stofnanir við HR (e. Rules for RU Affiliation of Independent
Academic Structures)
2. Jafnréttisstefna HR
3. Mannauðsstefna HR
4. Reglur um doktorsnám akademískra starfsmanna HR við HR (e. Rules on doctoral studies of RU faculty
and staff at RU)
Á árinu hófst einnig vinna við eftirfarandi reglur/stefnur:
1. Námsráð HR hóf vinnu við nýja mælikvarða og mælitæki á gæði kennslu við HR.
2. Rannsóknarráð hóf vinnu á endurskoðun á almennum reglum um doktorsnám við HR.
3. Vinna hafin við nýja stefnu varðandi opinn aðgang (e. Open Access).
4. Vinna hafin við nýja tungumálastefnu.
5. Vinna hafin á nýjum reglum HR um hugverkarétt.
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Viðburðir á árinu
Framadagar

Boxið – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna

Markmið Framadaga er að sem flestir háskólanemar komist í
samskipti við fyrirtæki, sjái hvaða menntun þurfi til þess að starfa
hjá tilteknum fyrirtækjum og fái betri mynd af starfsmöguleikum eftir
útskrift. AIESEC, alþjóðleg samtök háskólanema, sér um framkvæmd
Framadaganna í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Framadagar
2013 voru haldnir í HR í febrúar.

Háskólinn í Reykjavík, Samtök Iðnaðarins og Samband
íslenskra framhaldsskólanema standa að framkvæmdakeppni
framhaldsskólanna sem á að kynna og vekja áhuga á tækni,
tækninámi og störfum í iðnaði. Allir framhaldsskólar landsins geta
sent lið í keppnina. Um þrautabraut er að ræða með nokkrum
stöðvum og fara liðin á milli og leysa eina þraut á hverjum stað.
Þrautirnar reyna á hugvit og verklag. Fyrirtæki úr ólíkum greinum
iðnaðarins sjá um og útvega efni í þrautir sem lagðar eru fyrir
liðin. Fræðimenn frá HR aðstoða fyrirtækin við að koma saman
heppilegum þrautum. Það var lið Kvennaskólans í Reykjavík sem
bar sigur úr býtum í Boxinu 2013.

HR-verðlaunin
Árlega velja nemendur og starfsfólk Háskólans í Reykjavík þá sem
þeim þykja hafa skarað fram úr á sviði kennslu, rannsókna og
þjónustu. Rannsóknarverðlaunin 2013 hlaut dr. Anna Ingólfsdóttir,
prófessor við tölvunarfræðideild, kennsluverðlaunin Halldór
Halldórsson, dósent við tölvunarfræðideild HR og Guðrún Gyða
Ólafsdóttir, forstöðumaður í þjónustudeild hlaut þjónustuverðlaunin.
Það var forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, sem afhenti
verðlaunin.

Forsetalistaathöfn
Nemendur við HR hljóta á tvisvar á ári viðurkenningar fyrir góðan
námsárangur. Þeir nemendur sem bestum árangri ná á hverri önn
eiga þess kost að komast á forsetalista og fá skólagjöld næstu
annar niðurfelld.

Forritunarkeppni framhaldsskólanna
Forritunarkeppni framhaldsskólanna hefur verið haldin í fjölmörg
ár og hefur ásókn í keppnina aukist ár frá ári. Keppendur leysa
forritunardæmi sem eru flokkuð í þrjár deildir eftir styrkleika.
Keppnin er opin þeim framhaldsskólanemum sem hafa áhuga á
forritun og skiptir þá ekki máli hvort þeir hafi lært hana eða ekki.
Verðlaun eru veitt fyrir bestan árangur í hverri deild, fyrir besta
nafnið og besta merkið.

Hamfaravika

Árlegur viðburður tækni- og verkfræðideildar þar sem gestum
og gangandi er boðið að koma og kynna sér afrakstur verklegra
námskeiða og það öfluga starf sem unnið er innan deildarinnar.

Markmið með Hamfaraviku er að brjóta upp kennslu í tækni- og
verkfræðideild HR á miðri önn. Nemendur þurfa að vinna saman í
þverfaglegum hópum að því að finna lausn á ákveðnu vandamáli
með því að nota verkfræðileg vinnubrögð. Í lok vikunnar kynna
nemendahópar lausnir sínar og bera saman.

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

Nýsköpunarkeppni grunnskólanna

Tæknidagurinn

Nemendur í grunnnámi í lagadeild, tækni- og verkfræðideild
og viðskiptadeild stunda á fyrsta ári þriggja vikna námskeið
þar sem þeir finna viðskiptahugmynd og gera viðskiptaáætlun.
Nemendur kynnast því nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, gerð
viðskiptaáætlunar og þverfaglegri samvinnu. Námskeiðið veitir
nemendum þekkingu sem nýtist þegar út í atvinnulífið er komið og
hæfni sem er til þess fallin að skapa störf í samfélaginu um leið og
stofnað er til rekstrar.

Nýsköpunarkeppnin er hugmyndasamkeppni fyrir nemendur í 5., 6.
og 7. bekk grunnskóla. Keppnin hefst á haustin og lýkur á vorin með
vinnusmiðju þar sem þátttakendur í úrslitum fá tækifæri til að útfæra
hugmyndir sínar frekar með aðstoð leiðbeinenda frá HÍ og HR.
Keppnin fór fram í Háskólanum í Reykjavík í maí en undirbúningur
í skólum landsins fór fram samhliða skólaárinu. Gullverðlaunin að
þessu sinni fengu hugmyndasmiðirnir á bak við hóffjaðratínara,
lyfjaminnara og þjófavörn fyrir hjól.

Vísindavaka Rannís

Háskóladagurinn

Vísindamenn Háskólans í Reykjavík tóku þátt í Vísindavöku
Rannís eins og fyrri ár. Vísindavakan er árlegur viðburður þar
sem almenningi gefst kostur á að hitta vísindamenn sem stunda
rannsóknir í hinum ýmsu vísindagreinum og kynnast
viðfangsefnum þeirra.

Fjöldi gesta sótti HR heim á árlegum Háskóladegi sem haldinn var
þann 1. mars. Þar kynna háskólar landsins námsframboð sitt og
þjónustu auk þess sem boðið er upp á skemmtidagskrá.
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Ársreikningur samstæðu HR 2013 og 2012
- upphæðir í þúsundum króna -

2013

2012

Rekstrartekjur
2.252.973
1.699.359
187.823

2.130.725
1.474.841
270.259

4.140.155

3.875.826

2.531.810
771.469
668.358
205.412

2.402.211
733.646
664.075
197.759

4.177.048

3.997.691

-36.893

-121.865

6.916
(33.020)

6.393
(21.410)

(26.104)

(15.017)

Afkoma ársins

(62.998)

(136.882)

Eigið fé í árslok

218.292

281.034

Framlag ríkissjóðs til kennslu og rannsókna
Skólagjöld og aðrar tekjur
Styrkir

Rekstrargjöld

Fjármál
Háskólinn í Reykjavík er hlutafélag í eigu Sjálfseignarstofnunar Viðskiptaráðs
um viðskiptamenntun (SVÍV), Samtaka iðnaðarins (SI) og Samtaka atvinnulífsins
(SA). Háskólinn er rekinn eins og um sjálfseignarstofnun sé að ræða og eigendur
hafa ekki fjárhagslegan ávinning af rekstri háskólans. Öll fjárframlög eða jákvæð
afkoma af rekstri er nýtt til að efla starfsemi HR.
Frá árinu 2010 hefur verið mikið tap af rekstrinum enda niðurskurður ríkisins á
fjárframlögum til HR frá árinu 2009 mjög mikill. Nokkuð jákvæður viðsnúningur varð
á afkomu Háskólans í Reykjavík á árinu 2013. Samkvæmt ársreikningi Háskólans
í Reykjavík og dótturfélagsins Hástoðar ehf. voru heildartekjur árið 2013, 4.140
milljónir kr. en voru 3.876 milljónir kr. árið 2012. Tap af rekstri nam 62,9 miljónum kr.
á árinu, en tap árið á undan nam 136,9 miljónum kr. Skýringarnar á þessum bata
felast m.a. í miklu aðhaldi í rekstrarkostnaði þrátt fyrir fjölgun nemenda og aukins
umfangs rekstrarins. Bókfært eigið fé í árslok var 218,2 miljónir kr., en var árið á
undan 281 miljónir kr. og eiginfjárhlutfall í árslok 2013 er um 15%.

Laun og launatengd gjöld
Húsnæðiskostnaður
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir

Rekstrarafkoma

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur
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