
Q1

1.&nbsp;Á heildina litið var ég ánægð/ur með skipulag fundarins.

Mjög sammála 11 40,74%

Nokkuð sammála 14 51,85%
Hvorki sammála né ósammála 0 0,00%

Nokkuð ósammála 2 7,41%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 27

Mean 1,74

Standard Dev. 0,81

Variance 0,66

Q2

2.&nbsp;Ég var ánægð/ur með fyrirlestra.

Mjög sammála 0 0,00%

Nokkuð sammála 21 77,78%
Hvorki sammála né ósammála 0 0,00%

Nokkuð ósammála 4 14,81%

Mjög ósammála 2 7,41%

Total 27

Mean 2,52

Standard Dev. 1,01

Variance 1,03

Q3

3. Ég hef öðlast betri innsýn í háskólahluta Erasmus+ áætlunarinnar.

Mjög sammála 7 25,93%

Nokkuð sammála 17 62,96%
Hvorki sammála né ósammála 3 11,11%

Nokkuð ósammála 0 0,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 27

Mean 1,85

Standard Dev. 0,60

Variance 0,36



Q4

4.&nbsp;Ég hef öðlast betri yfirsýn yfir alþjóðlegar áherslur í Erasmus+ á háskólastigi.

Mjög sammála 8 29,63%

Nokkuð sammála 15 55,56%
Hvorki sammála né ósammála 4 14,81%

Nokkuð ósammála 0 0,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 27

Mean 1,85

Standard Dev. 0,66

Variance 0,44

Q7
5. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum um Samtal/hópavinnu á borðum?

Hópavinnan var skilvirk

Mjög sammála 14 56,00%
Nokkuð sammála 7 28,00%

Hvorki sammála né ósammála 3 12,00%

Nokkuð ósammála 1 4,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 25

Mean 1,64

Standard Dev. 0,86

Variance 0,74

Hópavinnan endurspeglaði markmið fundarins

Mjög sammála 15 62,50%
Nokkuð sammála 7 29,17%

Hvorki sammála né ósammála 2 8,33%

Nokkuð ósammála 0 0,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 24

Mean 1,46

Standard Dev. 0,66

Variance 0,43



Á heildina litið var ég ánægð/ur með hópavinnuna

Mjög sammála 16 64,00%
Nokkuð sammála 7 28,00%

Hvorki sammála né ósammála 2 8,00%

Nokkuð ósammála 0 0,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 25

Mean 1,44

Standard Dev. 0,65

Variance 0,42

Q8
6. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum um samantekt og niðurstöður Samtalsins?

Samantektin endurspeglaði áherslur fundargesta

Mjög sammála 14 51,85%
Nokkuð sammála 10 37,04%

Hvorki sammála né ósammála 3 11,11%

Nokkuð ósammála 0 0,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 27

Mean 1,59

Standard Dev. 0,69

Variance 0,48

Samantektin mun nýtast vel við áframhaldandi stefnumótun um alþjóðavídd í háskólastarfi

Mjög sammála 12 44,44%
Nokkuð sammála 11 40,74%

Hvorki sammála né ósammála 4 14,81%

Nokkuð ósammála 0 0,00%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 27

Mean 1,70

Standard Dev. 0,72

Variance 0,52





















7. Hvernig væri best að halda Samtalinu um mótun stefnu um alþjóðasamstarf íslenskra háskóla áfram? Allar hugmyndir eru vel þegnar!
Data

Það voru margar fínar hugmyndir sem komu fram og jafnframt áskoranir. Það er svo hvers og eins skóla að nýta þetta og móta inn í sína stefnu sem fylgja þarf eftir (innanhús starf). Hefði verið gagnlegt að fá frá 
íslenskum háskólum um 'best practice' í ákveðnum verkefnum (LHÍ í placement, HÍ með IP í smáríkjum, o.fl. )

Hugsanlega væri gaman að vera með rafrænt umræðusvæði?

Stofna til samstarfshóps sem inniheldur fulltrúa allra háskólanna, undir forystu Rannís.

Hittast reglulega og setja markmið og setja fyrir verkefni. 

Boða til fundar um drög að stefnumótun (byggðri á hugmyndavinnu fundar okkar) þar sem þátttaka alþjóðafulltrúa, deildarstjóra/sviðsforseta/deildarforseta háskóla á Íslandi eru boðaðir til samtals. Sem sagt funda 
með breiðum hópi háskólafólks.

Kalla sama fólk á ráðstefnu aftur þar sem er hópavinna allan tímann. Farið dýpra í hugmyndir um úrbætur og samið skjal til að gefa ráðuneytinu sem útlistar nákvæmlega ávinning af alþjóðasamstarfi.

Ég er kennari og stýri námsbrautum. Og mætti á fundinn til að leita leiða til að auka þátttöku nemenda í 'mobility' og jafnvel verkefnum í alþjóðlegu samhengi. Einnig vildi ég skoða hugmyndir og fjármögnunarleiðir 
hvað varðar 'joint masters'. Praktískari upplýsingar um hvernig slíkt er framkvæmt hefðu virkað betur fyrir mig. Ráðstefnan var að mínu mati sniðin eingöngu fyrir alþjóðafulltrúa og skólastjórnendur.

Það væri gaman að halda annan svipaðan fund en kafa ögn dýpra í stefnumótun, eða amk þau atriði er varða hugsanlega stefnumótun hvers og eins háskóla. Velta aftur upp hugmynd um stefnumótun 
háskólastigsins í heild sinni. Forsenda til að halda slíkan fund væri þó sú að ráðuneyti væri búið að gefa út stefnu sem leggur línurnar fyrir háskólasamfélagið. Við erum örugglega eina ríkið í vestur Evrópu sem hefur 
ekki slíka stefnu til að vinna eftir eða taka tillit til.

Gjarnan mætti kalla til annars fundar með Samtali, án þess að fyrirlestrar um afar afmörkuð verkefni væru í boði, þar sem meiri tími væri til Samtals, skoðanaskipta og ályktana, án þess að vera í tímapressu. 
Samtalið var mjög gott, fyrri hlutinn úr samhengi og fór eflaust fyrir ofan garð og neðan stórs hluta ráðstefnugesta þar sem t.d. voru margir rektorara, efri stjórnendur og ekki síst nemendur. 







Q8

8.&nbsp;Á heildina litið fannst mér fundurinn gagnlegur.

Mjög sammála 10 38,46%

Nokkuð sammála 14 53,85%
Hvorki sammála né ósammála 1 3,85%

Nokkuð ósammála 1 3,85%

Mjög ósammála 0 0,00%

Total 26

Mean 1,73

Standard Dev. 0,72

Variance 0,52
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