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FUNDARGERÐ 

Higher Education Reform Expert fundur, 12. janúar 2015 

Mættir: Gísli Fannberg, Una Strand Viðarsdóttir, Friðrika Harðardóttir, Einar Hreinsson, 

Sigrún Magnúsdóttir, Guðrún Geirsdóttir, Magnús Diðrik Baldursson, Rebekka Silvía 

Ragnarsdóttir, Anna Marsibil Clausen og Hallur Jónasson. Rannís – María Kristín Gylfadóttir, 

Sigríður Vala Vignisdóttir, Óskar E. Óskarsson. 

Yfirlit yfir BORE verkefnið – áherslur og hlutverk Rannís, ráðuneytis og sérfræðinga. María 

Kristín Gylfadóttir, verkefnisstjóri BORE hjá Rannís fór yfir áherslur verkefnisins – 2 þemu þess 

og áætlað útkomu, hlutverk Rannís, ráðuneytis og Bologna sérfræðinga.  Sérfræðingar verða 

kallaðir til þátttöku við undirbúning ólíkra verkefna, allt eftir faglegri áherslu.  Ekki er gert ráð 

fyrir mörgum fundum alls sérfræðingahópsins heldur verður tölvupóstur og minni fundir 

notaðir til samskipta. 

Fyrsti Alþjóðadagur háskólanna – niðurstaða umræðna og áframhald. Fyrsti Alþjóðadagur 

háskólanna var haldinn þann 24 nóvember sl.  Margir Bologna sérfræðingar tóku þátt í  dagskrá 

og Samtali um stöðu alþjóðavíddar innan íslensku háskólanna og stefnu stjórnvalda um 

háskólastigið og létu vel af forminu sem var notað við Samtalið. 

Sigríður Vala og María Kristín, starfsmenn Rannís, fóru yfir helstu niðurstöður Samtalsins þar 

sem lögð var áhersla á 3 spurningar – hvað er alþjóðavídd?; Hver er ávinningurinn af alþjóðlegu 

samstarfi?; og hvaða áskoranir eru í alþjóðlegu samstarfi?  Þó fundarmenn hafi verið sammála 

um ávinninginn er ljóst að áskoranirnar eru mjög margar og tengjast flestar skorti á stefnu 

stjórnvalda um alþjóðavídd í háskólastarfi.  Kom fram eindregin ósk um áframhaldandi 

samstarf háskólanna um að móta sameiginlega stefnu háskólanna varðandi alþjóðavídd í 

íslensku háskólastarfi.  Niðurstöður fundarins verða birtar á heimasíðu verkefnisins og 

verkefnisstjórar munu halda áfram að vinna með niðurstöðurnar. 

Undirritun samninga sérfræðinga – sjá samningsform. Hver sérfræðingur þarf að undirrita 

samning um þátttöku/skuldbindingu sína gagnvart verkefninu.  Greitt verður fyrir vinnuna í lok 

verkefnis. 

Næstu skref í BORE vinnu. María fór stuttlega yfir næstu skref í BORE vinnunni sem eru þau 

að halda áfram að vinna með niðurstöður Alþjóðadagsins og vinna með nýstofnuðu 

Landssambandi Stúdenta (LÍS) að mótun stefnu um alþjóðavídd.  Sömuleiðis hefst 

undirbúningur við samnorræna ráðstefnu um endurskoðun gæðaútttekta á íslenskum 

háskólum sem verður haldin 10. Júní. Næsti ráðgjafafundur er áætlaður í júní 2015. 

María Kristín Gylfadóttir ritaði fundargerð 
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