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Abstract 

The management of Icelandic universities often raises questions. People do not 

understand why private schools are more expensive compared to public schools 

and why they both get the same amount from the state for teaching. The point 

of writing about the management of universities in Iceland was to find the 

answers for these questions. Annual reports from the universities were 

examined and different laws and regulations of the universities were examined 

to figure out the different management environment between the schools. Our 

findings were that both private and public schools get the same amount of 

money from the state for teaching but the public schools get more financial 

resources from the state, like for housing.  

 A research was also set out for students to see what determined their 

decision when they chose a university. Our findings were that the students 

were overall pleased with their school and the reputation and image of the 

school affected their decision more than accommodation and suchlike. Students 

in public schools would for the most part not switch schools even though all 

the schools in Iceland would have the same admission fee.  

 

Keywords: Universities, students, attitude, financial resources and expenses 
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Útdráttur 

Rekstur háskóla á Íslandi vekur oft upp spurningar. Fólk veltir þá fyrir sér 

hvers vegna það kostar meira að fara í einkarekinn skóla en ríkisrekinn þegar 

báðir skólarnir bjóða upp á sama námið. Í framhaldi af því vaknar sú spurning 

um hvers vegna einkareknir háskólar fá sama fjármagn frá ríkinu til kennslu 

eins og þeir ríkisreknu. Tilgangurinn með því að skrifa um rekstur háskóla á 

Íslandi var að finna svör við þessum vangaveltum. Ætlunin var þá að skoða 

ársskýrslur skólanna og sjá þannig hvaðan fé var að koma inn til háskólanna og 

einnig að skoða mismunandi lög og reglugerðir háskóla til að átta sig á ólíku 

rekstrarumhverfi. Niðurstöður leiddu í ljós að þegar horft var til fjármagns sem 

kom inn til skólanna þá er það vissulega rétt að skólarnir fá allir sama 

fjármagnið til kennslu en munur er þó á því að ríkisreknu skólarnir fá meira 

fjármagn til sín frá ríkinu, eins og fyrir húsnæði. Einkareknu skólarnir þurfa 

sjálfir að fjármagna húsnæði sín. 

 Jafnframt var lögð könnun fyrir nemendur til að kanna hvað það var 

sem réði vali þeirra á háskólanámi og var þá tilgangurinn að sjá hvort orðspor 

og ímynd skólans hafði áhrif á valið, aðbúnaður og annað slíkt en einnig vildu 

höfundar komast að því hvert viðhorf þeirra var til skólagjalda og hvort 

nemendur í ríkisreknu skólunum hefðu fremur valið annan skóla ef 

skólagjöldin væru þau sömu í öllum háskólum landsins. Niðurstöður leiddu í 

ljós að nemendur voru almennt mjög ánægðir með skólann sem þeir völdu sér 

og hafði þá orðspor og ímynd fremur áhrif á val þeirra heldur en aðbúnaður og 

annað slíkt. Þeir nemendur sem voru í ríkisreknu skólunum myndu að stærstum 

hluta ekki skipta um skóla þó svo að skólagjöldin væru þau sömu innan allra 

háskólanna. 

 

Lykilorð: Háskólar, nemendur, viðhorf, fjármagn, útgjöld 
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Inngangur 

Námsframboð háskóla á Íslandi hefur stóraukist undanfarin ár og hafa höfundar  

valið sér það verkefni að skrifa um rekstrargrundvöll háskóla á Íslandi og hvað 

það er sem hefur áhrif  á val nemenda til námssetu. Teknir verða fyrir tveir 

ríkisreknir háskólar, Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands og tveir 

einkareknir háskólar, Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Bifröst. Lögð 

verður megin áhersla á lögfræði og viðskiptafræði þar sem þessar greinar eru 

þær einu sem kenndar eru í öllum þessum háskólum og þær eru því hentugastar 

til samanburðar.   

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða starfsumhverfi skólanna, finna 

út hversu mikið fjármagn kemur til þeirra og einnig hvar megin áherslur 

skólanna liggja í útgjöldum. Í tengslum við efni ritgerðarinnar var lögð könnun 

fyrir háskólanema. Könnuninni var ætlað að varpa ljósi á hvað hefði haft mestu 

áhrifin á val nemenda þegar þeir völdu sér háskóla. Kannaðir voru áhrifaþættir 

á borð við aðbúnað, orðspor og ímynd, búsetu og fleira. Einnig var afstaða 

nemenda til skólagjalda könnuð og nemendur ríkisreknu skólanna spurðir hvort 

þeir hefðu valið sama skóla aftur ef skólagjöldin væru þau sömu innan allra 

skólanna.  

Með markmið ritgerðarinnar í huga verður byrjað á að fara yfir 

starfsemi háskólanna, greint verður frá aðkomu ríkisins að háskólunum, farið 

verður yfir lagaumhverfi háskólanna, greint verður frá ársskýrslum hjá hverjum 

skóla fyrir sig, farið verður yfir aðrar kannanir sem gerðar hafa verið um skylt 

efni, farið verður yfir helstu hugtök sem tengjast ritgerðinni með hliðsjón 

markaðs- og siðfræði og farið verður ítarlega í könnun sem höfundar lögðu 

fyrir nemendur háskólanna. Loks verða síðan umræður og helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar kynntar. 
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1 Háskólasamfélag á Íslandi 

Á Íslandi eru sjö háskólar. Þeir eru: Háskóli Íslands sem staðsettur er í 

Reykjavík; Háskólinn í Reykjavík; Háskólinn á Akureyri; Háskólinn á Bifröst í 

Borgarfirði; Landbúnaðarháskóli Íslands sem er staðsettur á Hvanneyri í 

Borgarfirði; Listaháskóli Íslands í Reykjavík og Hólaskóli; Háskólinn á Hólum 

sem starfar  í Hjaltadal í Skagafirði og einnig á Sauðárkróki. 

Háskólarnir á Íslandi eru mismunandi og bjóða upp á ýmsar námsleiðir. 

Þeir skólar sem bjóða upp á hefðbundnar námsleiðir eru þeir skólar sem verður 

fjallað betur um hér á eftir en þeir eru Háskóli Íslands [HÍ] og Háskólinn á 

Akureyri [HA] sem eru ríkisreknir og Háskólinn í Reykjavík [HR] og 

Háskólinn á Bifröst [HB] sem eru einkareknir. Með hefðbundnum námsleiðum 

er átt við þær helstu bóklegu greinar sem boðið er upp á í háskólum eins og til 

dæmis viðskiptafræði og lögfræði. 

Flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi í háskólum á Íslandi. Ef svo er 

ekki bjóða háskólarnir upp á aðstoð við að finna rétta skólann erlendis, hvernig 

best er að sækja um og koma sér fyrir en einnig bjóða sumir skólar hér upp á 

einhverskonar skiptinám. Þá er hægt að vera eina eða fleiri annir við nám 

erlendis eða hefja nám hér á landi og ljúka því erlendis. Sumt nám er þannig að 

hægt er að ljúka grunnnámi hérlendis en fara verður erlendis til að stunda 

framhaldsnám. Sem dæmi má taka efnaverkfræði sem kennd er við HÍ (HÍ, 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, efnaverkfræði, e.d.).  

Samkvæmt tölum Hagstofunnar um fjölda nemenda í háskólum haustið 

2008 voru langflestir nemendur skráðir í nám við HÍ. Hann er elsti skóli 

landsins og býður upp á flestar námsleiðir. Þegar fjöldi nemenda allra skólanna 

var skoðaður var kynjamunur mest áberandi í ríkisreknu skólunum. Í HÍ voru 

alls 11.847 nemendur, þar af voru 8.024 konur (68%) og 3.823 karlar (32%). Í 

HA voru alls 1.352 nemendur, þar af 1.011 konur (75%) og 341 karlar (25%).  

Í einkareknu skólunum er kynjaskiptingin mun jafnari. Í HR voru alls 2.974 

nemendur, þar af 1.194 konur (40%) og 1.780 karlar (60%). Skráðir nemendur 

í HB voru alls 727, þar af 395 konur (54%) og 332 karlar (46%)  (Hagstofan, 

2008).  
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 Kynjahlutföllin eru mun ójafnari hjá ríkisreknu skólunum heldur en 

þeim einkareknu. Skýringin legið í ólíku námsframboði skólanna. Einkareknu 

skólarnir eru með minna námsframboð og sem dæmi bjóða þeir ekki upp á 

kennslu í heilbrigðis- og kennaravísindum. Þessar tvær námsleiðir virðast 

höfða mun meira til kvenfólks og liggur kynjamunurinn mest í þeim deildum 

ríkisreknu háskólanna (HÍ, Skráðir nemendur 2008 – 2009 – Heildartölur, 

Sundurliðun, e.d.). 

 Háskólarnir styðjast allir við einingakerfi og notast þeir þá við 

svokallaðar ECTS (European credit transfer system) einingar. Þetta kerfi 

byggist á stöðluðu evrópsku kerfi og er þá miðað við að eitt námsár sé um það 

bil 60 ECTS einingar. Til nánari útskýringar virkaði gamla einingakerfið 

þannig að það var nákvæmlega hálfdrættingur á við ECTS kerfið. Ein eining 

þar væri þá það sama og tvær ECTS einingar (HA, Námseiningar (ECTS), 

e.d.). 

1.1 Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands var stofnaður þann 17. júní 1911 og var hann byggður á grunni 

þriggja skóla sem áður hétu: Prestaskólinn; Læknaskólinn og Lagaskólinn. 

Þann 1. júlí 2008 sameinuðust Kennaraháskólinn og Háskóli Íslands en engar 

nafnabreytingar voru þó gerðar. Til að byrja með voru einungis fjórar deildir í 

skólanum en það voru: prestadeild; læknadeild; lagadeild og heimspekideild. Í 

dag hefur því verið breytt í fimm kennslusvið sem eru: félagsvísindasvið; 

heilbrigðisvísindasvið; hugvísindasvið; menntavísindasvið og verkfræði- og 

náttúruvísindasvið. Undir þessi fræðasvið falla síðan ýmsar deildir en þær eru 

nú alls 25. Skólinn er eini háskóli landsins sem býður upp á grunnnám og 

framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum. Fyrstu 29 árin var skólinn 

staðsettur í Alþingishúsinu við Austurvöll en árið 1940 var starfsemin flutt í 

aðalbyggingu við Suðurgötu. Nýjasta bygging háskólans er Háskólatorg sem 

var vígð 1. desember 2007. (HÍ, Saga, ágrip af sögu Háskóla Íslands, e.d.).  

 Veturinn 1911-1912 voru nemendur skólans aðeins 45 og þar af 

einungis ein kona. Veturinn 2008 til 2009 eru samkvæmt tölum Hagstofunnar 

tæplega 12 þúsund nemendur sem stunda nám við skólann og eru tveir þriðju 

hlutar þeirra konur (Hagstofan, 2008). 
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 Skólinn býður upp á úrval stúdentagarða og eru þeir af ýmsum stærðum 

og gerðum. Garðarnir eru nú staðsettir á sex stöðum og er boðið upp á allt frá 

einstaklingsherbergi og upp í fjögurra herbergja íbúðir (Félagsstofnun stúdenta, 

Stúdentagarðar, e.d.). 

 Árið 2007 voru 1.779 einstaklingar brautskráðir frá HÍ. Skólinn er í 

samstarfi við skóla erlendis og býðst stúdentum að fara í skiptinám í eitt eða 

tvö misseri af námstímanum. Einnig býðst þeim að fara í sumarnám erlendis og 

fá þannig auka einingar sem metnar eru til náms við HÍ (HÍ, Skiptinám, e.d.).  

 Árið 2006 setti skólinn sér langtímamarkmið sem hljóðar svo: „Árið 

2006 setti Háskóli Íslands sér metnaðarfullt langtímamarkmið sem miðar að 

því að koma skólanum í hóp 100 bestu háskóla heims. Til þess að ná því 

markmiði hyggst skólinn leggja áherslu á framúrskarandi rannsóknir, kennslu 

og stoðþjónustu“ (HÍ, Stefna og markmið, 2006). Í skólanum er strangt 

gæðamat. Reglulega eru gerðar ytri úttektir og sýna þær að skólinn stendur vel 

að vígi í alþjóðlegu samhengi (HÍ, Stefna og markmið, 2006).   

 HÍ er ríkisrekinn háskóli og hefur því samkvæmt lögum nr. 85 um 

opinbera háskóla frá 12. júní 2008 einungis leyfi til að innheimta 

skráningargjöld sem hljóða upp á 45.000 krónur. Hins vegar þurfa nemendur 

HÍ sem stunda nám í kvöldskóla í viðskiptafræði að greiða 50.000 krónur fyrir 

hvern áfanga sem þeir sækja auk skráningargjalds og 30.000 króna 

upphafsgjalds (HÍ, Viðskiptafræðideild, greiðslufyrirkomulag, e.d.). 

 Vegna þess ástands sem nú er í þjóðfélaginu hefur HÍ ákveðið að bjóða 

upp á sumarnám í skólanum sumarið 2009 en það hefur ekki tíðkast fyrr. 

1.1.1 Viðskiptadeild 

Haustið 2007 bárust tæplega 400 umsóknir um grunnnám í viðskipta- og 

hagfræðideild Háskóla Íslands. Mesta aukning umsókna hjá HÍ var í þessari 

deild en umsóknir jukust um 32% á milli ára (Háskóli Íslands, Árbók 2007, 

2008, bls. 190). Heildarfjöldi nemenda í viðskipta- og hagfræðideild var því 

1.405 haustið 2007. Viðskiptafræði við HÍ er 180 ECTS einingar og útskrifast 

nemarnir sem viðskiptafræðingar. HÍ býður upp á dagskóla og kvöldskóla. 

Viðskiptafræðinám með starfi er dreift á fleiri ár, en reiknað er með að 

nemendur taki það á fimm árum í stað þriggja hjá dagskóla nemum. Tekið er 
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aukagjald fyrir kvöldskóla þar sem sérstaklega er greitt fyrir hvert námsskeið 

auk skrásetningargjalds og umsýslugjalds. Sem fyrr hefur HÍ aðeins leyfi 

samkvæmt lögum til að innheimta skrásetningargjald af dagskólanemum (HÍ, 

Viðskiptafræðideild, greiðslutilhögun, e.d.). 

 Viðskiptafræðinemar í grunnnámi við HÍ geta valið um fjögur sérsvið 

og svo er einnig hægt að taka viðskiptafræði sem aukagrein. Sérsviðin eru: 

stjórnun og forysta; markaðsfræði og alþjóðaviðskipti; reikningshald og 

fjármál. Nemendur í framhaldsnámi hafa meira úrval en þeir geta valið um: 

reikningsskil og endurskoðun M.Acc.; mannauðsstjórnun; markaðsfræði og 

alþjóðaviðskipti; skattaréttur og reikningsskil; stjórnun og stefnumótun; 

viðskiptafræði og fjármál fyrirtækja. Einnig er hægt að taka MBA nám í 

viðskiptafræði og Doktorspróf (HÍ, Viðskiptafræðideild, e.d.). 

1.1.2 Lagadeild 

Haustið 2007 hófu 192 nýnemar nám við lagadeild Háskóla Íslands og var þá 

heildarfjöldi laganema 639. Í deildinni er boðið upp á 180 ECTS eininga nám 

til BA prófs sem ráðgert er að taki 3 ár en einnig er hægt að taka lögfræði sem 

aukagrein á alþjóðasviði, fjármunaréttarsviði, refsiréttarsviði, stjórnsýslusviði, 

umhverfis- og auðlindaréttarsviði og á almennu sviði (HÍ, Lagadeild, e.d.). Að 

því loknu er hægt að fara í 60 ECTS eininga framhaldsnám til meistaraprófs 

þar sem í boði er: almennt meistaranám; mag. jur., sérhæft meistaranám; mag. 

jur. með áherslusviði; LL.M nám í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti; 

þverfaglegt meistaranám í skattarétti og reikningsskilum og nám í einstökum 

meistaranámskeiðum án þess að útskrifast með meistaragráðu. Einnig er 

doktorsnám í boði við HÍ. Meistaranámið jafngildir embættisprófi í lögfræði og 

því fá nemendur titilinn magister juris (mag.jur.) við útskriftina (HÍ, Lagadeild, 

meistaranám, e.d.). 

1.2 Háskólinn á Akureyri 

Háskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1987 og var þá boðið upp á nám í 

tveimur deildum, heilbrigðisdeild og rekstrardeild. Kennslan fór fram í tveimur 

kennslustofum í Íþróttahöllinni og tvær skrifstofur starfsmanna voru á 

Þingvallastræti. Fastráðnir starfsmenn voru fjórir og nemendur voru samtals 
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31. Vöxtur skólans hefur verið hraður alveg frá upphafi. Námsframboð hefur 

aukist, nemendum og starfsfólki hefur fjölgað og byggingar hafa risið. Nú eru 

deildir skólans þrjár og ýmis fræðisvið falla þar undir (HA, Saga háskólans, 

e.d.). 

 Starfsemi skólans fer fram á tveimur stöðum er nefnast Sólborg og 

Þingvallarstræti. Framkvæmdir við nýtt kennsluhúsnæði standa nú yfir á 

Sólborg en áætlað er að húsnæðið verði tilbúið í júlí eða ágúst árið 2010. Um er 

að ræða fjórða áfanga byggingarinnar en eftir þann áfanga eru tveir áfangar 

eftir. Ekki er ákveðið hvenær ráðist verður í þær framkvæmdir (Ólafur Búi 

Gunnlaugsson, munnleg heimild, 14. apríl). 

 Háskólinn á Akureyri er með öflugt fjarnám þar sem mikið er stuðst við 

fjarfundarbúnað og veraldarvefinn við kennslu. Tilkoma fjarfundarbúnaðar 

gerir nemendum það kleift að sækja tíma víðs vegar um landið þó kennarinn sé 

staðsettur á Akureyri. Staðarnemar eru tæplega 1000 og fjarnemar tæplega 500 

vorið 2009. Nemendur voru innritaðir í byrjun vorannar 2009 en það hafði ekki 

verið gert áður. Nemendur eru því fleiri en tölur Hagstofunnar frá haustinu 

2008 gefa til kynna (HA, Nemendur eftir námsformi, e.d.). 

 Háskólinn á Akureyri er í samstarfi við skóla erlendis og býðst 

nemendum að taka hluta af námi sínu í öðru landi. Starfsfólk hjálpar þá 

nemendum við ferlið og bendir á námsstyrki sem hægt er að sækja um, 

húsnæði og annað (HA, Alþjóðatengsl, e.d.). 

 Skólinn býður upp á gott úrval stúdentagarða og var nýjasta húsnæðið 

tekið í notkun árið 2008. Hlutverk stúdentagarðanna er að bjóða nemendum 

skólans til leigu hentugt og vel staðsett húsnæði á sanngjörnu verði. Garðarnir 

eru staðsettir á fjórum stöðum á Akureyri og eru þeir allir í göngufæri við 

háskólasvæðið. Margar gerðir húsnæðis eru í boði, allt frá 

einstaklingsherbergjum til þriggja herbergja íbúða (HA, Stúdentagarðar, e.d.). 

 Í stefnu Háskólans á Akureyri fyrir tímabilið 2007 - 2011 er sett fram 

eftirfarandi framtíðarsýn:  

Að Háskólinn á Akureyri verði alþjóðlega viðurkennd menntastofnun 

sem skari fram úr á völdum fræðasviðum. Þar verði eftirsóknarvert 

þekkingarsamfélag sem leggi áherslu á öflugar rannsóknir og krefjandi 

námsumhverfi þar sem nemendur eru settir í öndvegi.  Ætlunin er að 

auka þjónustu við nemendur og starfsmenn, sameina starfsemi 

háskólans á einum stað, fjölga nemendum í rannsóknatengdu 
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framhaldsnámi og byggja upp vísindagarða á háskólasvæðinu (HA, 

Stefna Háskólans á Akureyri 2007-2011 kynnt, 2007). 

Háskólinn á Akureyri er ríkisrekinn háskóli og hefur því samkvæmt lögum 

nr.85/2008 aðeins leyfi til að innheimta skráningargjöld sem eru 45.000 krónur.  

 HA hefur ekki boðið upp á sumarnám hingað til en líkt og HÍ ætlar 

skólinn að bjóða upp á nám sumarið 2009 vegna ástandsins í þjóðfélaginu. 

1.2.1 Viðskiptadeild 

Árið 2007 var viðskiptafræði kennd með svipuðu sniði og hefur verið 

undanfarin ár, bæði í fjarnámi og staðarnámi. Námið sem er til BS gráðu er 

skiptist í fjórar námsleiðir en þær eru: ferðaþjónusta; fjármál; markaðsfræði og 

stjórnun. Haustið 2007 var í fyrsta skipti boðið upp á meistaranám í 

viðskiptafræði við skólann. Náminu er skipt í tvö sérsvið, bankastarfsemi 

annars vegar og stjórnun í alþjóðlegu fyrirtækjaumhverfi hins vegar. Í 

viðskiptafræði voru 318 nemendur sem stunduðu nám við upphaf skólaárs 

2007 - 2008 auk þess sem 21 nemandi var skráður í meistaranám. Margir 

fjarnemar stunda nám í viðskiptafræði en voru fjarnemar voru 70% nemenda. 

Vorið 2007 útskrifuðust 62 nemendur úr viðskiptafræði (Háskólinn á Akureyri, 

Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 20-24). 

1.2.2 Lagadeild 

Líkt og í viðskiptadeild var fyrirkomulag haustið 2007 með svipuðu sniði og 

undanfarin ár. Kennt er til þriggja ára í senn til að nemendur hljóti BA gráðu og 

tveggja ára nám á meistarastigi í lögfræði leiðir til lögfræðigráðu sem kallast 

magister legis. Þessar gráður saman jafngilda hefðbundnu fimm ára 

embættisprófi í lögfræði. Haustmisserið 2007 stunduðu 93 nemendur nám í 

lögfræði við skólann. Þar af stunduðu 66 BA nám og 27 ML nám. Vorið 2007 

útskrifuðust 14 nemendur úr lögfræði (Háskólinn á Akureyri, Ársskýrsla 2007, 

2008, bls. 12-13). 

1.3 Háskólinn á Bifröst 

Skólinn á rætur að rekja til Samvinnuskólans sem var stofnaður árið 1918 í 

Reykjavík. Skólinn fluttist síðan að Bifröst í Borgarfirði árið 1955 og hefur 
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verið starfræktur þar síðan. Samvinnuskólinn, Samvinnuháskólinn, 

Viðskiptaháskólinn á Bifröst og Háskólinn á Bifröst eru ein og sama stofnunin. 

Fram til ársins 1990 var skólinn deild innan Sambands íslenskra 

samvinnufélaga og í eigu þess en þá var honum breytt í sjálfseignarstofnun. 

Árið 2000 var nafni skólans breytt í Viðskiptaháskólinn á Bifröst og árið 2006 

var því breytt í Háskólinn á Bifröst. Nemendafjöldi skólans hefur vaxið hratt á 

síðustu árum eða úr um 120 nemendum árið 1998 í um það bil 1.300 

nemendur árið 2009 að fjarnemum meðtöldum. Skólinn er fjölskylduvænn 

háskóli og býðst nemendum og starfsfólki skólans að búa á háskólasvæðinu. 

Bifröst er orðið lítið samfélag þar sem rekið er barnaheimili eftir 

Hjallastefnunni og eldri börn eru keyrð í grunnskóla sem staðsettur er skammt 

frá. Íbúar á Bifröst eru í dag um 700 talsins. Skólinn skiptist í fimm 

námsdeildir en það eru: viðskiptadeild; lagadeild; félagsvísindadeild; 

símenntunardeild og frumgreinadeild. Í frumgreinadeild er boðið upp á 

frumgreinanám fyrir þá sem ekki hafa lokið stúdentsprófi. Námið uppfyllir þær 

kröfur sem háskólinn setur og undirbýr nemendur fyrir háskólanám. (HB, 

Ágrip af sögu, e.d.). Skólinn býður einnig upp á sumarnám og eru þá kennd alls 

45 námskeið yfir sumartímann. Námskeið í grunnnámi eru kennd frá því í lok 

apríl til loka júní og námskeið í meistaranámi frá miðjum júlí til loka ágúst 

(HB, Yfirlit yfir námsbrautir við Háskólans á Bifröst, e.d.). 

 Skólinn byggir nám sitt af miklu leyti á raunhæfum verkefnum í 

gegnum allan námsferilinn í þeim tilgangi að undirbúa nemendur fyrir störf í 

atvinnulífinu að námi loknu. Skólinn býður upp á þann möguleika að nemendur 

ljúki einni námsönn við erlendan háskóla, meðal annars í Kína, en stór hluti 

nemenda hafa nýtt þér þennan kost. HB er einnig með öflugt fjarnám þar sem 

hægt er að hlusta á fyrirlestra og skila verkefnum í gegnum internetið (HB, Um 

háskólann, ávarp rektors, e.d.). Líkt og fyrri ár mun skólinn bjóða upp á nám í 

skólanum sumarið 2009. 

 Háskólinn á Bifröst á sér 90 ára sögu og hefur það ávallt verið takmark 

skólans að útskrifa forystufólk í íslensku þjóðlífi. Það markmið er óbreytt enn 

þann dag í dag (HB, Um háskólann, ávarp rektors, e.d.). 
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 HB er einkarekinn háskóli og innheimtir skólagjöld. Fyrir námsárið 

2009-2010 eru þau 516.000 krónur fyrir námsmenn viðskipta- og 

lögfræðideilda (HB, Skólagjöld, e.d.). 

1.3.1 Viðskiptadeild 

Í viðskiptafræðideild var boðið upp á grunnnám í staðarnámi og fjarnámi árið 

2007. Námskröfur eru þær sömu en fjarnámið er stundað með vinnu og tekur 

því helmingi lengri tíma en staðarnámið. Í meistaranámi var boðið upp á tvær 

MS-gráður í viðskiptafræði. Þær gráður voru alþjóðaviðskipti og banka- og 

fjármálafræði. Í staðarnám árið 2007 bárust samtals 87 umsóknir og þar af 

fengu 70 manns inngöngu í skólann. Í fjarnám bárust 209 umsóknir og fengu 

69 inngöngu. Á sama ári útskrifuðust samtals 58 manns með BS gráðu úr 

viðskiptafræði og 7 manns með MS gráðu (Háskólinn á Bifröst, Ársskýrsla 

2006-2007, 2008, bls. 10-11). 

1.3.2 Lagadeild 

Haustið 2006 var lögfræði kennd sjötta árið við skólann. Kennsla var með 

hefðbundnu sniði og þar sem eingöngu var kennt í staðarnámi. 

Viðskiptalögfræði hefur hingað til verið kennd á tveimur árum en frá og með 

haustinu 2007 var námið lengt í tveggja og hálfs árs nám. Í meistaranámi var 

boðið upp á ML gráðu í lögfræði og MA gráðu í skattarétti. Haustið 2007 sóttu 

44 manns um inngöngu fyrir BA lagadeild og komust 35 manns að. 23 

nemendur hófu nám í MA í skattarétti. Í febrúar 2007 útskrifuðust 19 

nemendur með BS gráðu  í viðskiptalögfræði og 6 nemendur með ML gráðu í 

lögfræði, vorið 2007 útskrifuðust 7 nemendur með BS gráðu og loks 

útskrifuðust 32 nemendur um haustið sama ár með sömu gráðu (Háskólinn á 

Bifröst, Ársskýrsla 2006-2007, bls. 12-13). 

1.4 Háskólinn í Reykjavík 

Árið 1998 var Viðskiptaskólinn í Reykjavík stofnaður út frá því sem áður hafði 

verið Tölvuskóli Íslands. Aðaláherslur skólans voru á viðskipta- og 

tölvunarfræði. Fljótlega var nafni skólans breytt í Viðskiptaháskóli 

Reykjavíkur sem síðar varð Háskólinn í Reykjavík. Með árunum hefur 

námsframboðið smám saman aukist og árið 2005 sameinaðist Tækniháskóli 
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Íslands við HR og varð þannig annar stærsti háskóli landsins. Haustið 2008 

voru um það bil 3000 nemendur við skólann á ýmsum sviðum og starfsmenn 

voru um 300 (HR, Saga Háskólans í Reykjavík, e.d.). Deildir skólans eru fimm 

en þær eru: lagadeild; viðskiptadeild; tækni- og verkfræðideild; 

tölvunarfræðideild og kennslu- og lýðheilsudeild. Árlega útskrifar Háskólinn í 

Reykjavík 600 nemendur með diplóma-, bakkalár- eða meistaragráðu úr 

þessum deildum (HR, Háskóli 21. aldarinnar, e.d.). 

HR er nú staðsettur á fjórum stöðum í Reykjavík og nágrenni, að 

Ofanleiti, Höfðabakka, Reykjanesbæ og Kringlunni 1 og 7. Verið er að byggja 

36.000 fermetra húsnæði við Öskjuhlíð sem mun hýsa HR í framtíðinni. Fyrri 

áfangi byggingarinnar verður tekinn í notkun í ágúst 2009 og síðari hlutinn í 

ágúst 2010 (Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 42, 44). HR 

býður ekki upp á neina stúdentagarða fyrir námsmenn. 

 Framtíðarsýn HR er að verða alþjóðlegur háskóli þekktur fyrir öflugar 

rannsóknir, lifandi kennslu og sterk tengsl við atvinnulífið. Vilji skólans er að 

vera kraftmikill og alþjóðlegur háskóli sem er fyrsti valkostur nemenda sem 

eru að fara í háskólanám hér á landi. HR stefnir einnig á að vera sterkur 

áhrifavaldur í þróun samfélagsins og gera þeir miklar kröfur um menntun, 

árangur og hagnýta reynslu starfsfólks. Einnig er lagt upp úr faglegum 

vinnubrögðum við ráðningar þar sem leitast er við að ráða hæfustu 

starfskraftana hverju sinni, án tillits til landamæra. Ein leið til að laða að hæfa 

umsækjendur er að nýta fagleg tengsl núverandi starfsmanna. Háskólinn í 

Reykjavík hefur sett sér það framtíðarmarkmið að verða að fullu tvítyngdur 

árið 2010. Með því að haga kennslu þannig að hún fari fram á bæði ensku og 

íslensku auðveldar háskólinn aðgengi fyrir fólk sem hefur ekki íslensku að 

móðurmáli og þannig öðlast sess innan hins alþjóðlega háskólaumhverfis (HR, 

Stefna háskólans í Reykjavík, e.d.). 

 HR er einkarekinn háskóli í eigu Samtaka atvinnulífsins, Samtaka 

iðnaðarins og Viðskiptaráðs Íslands og hefur því frjálsar hendur um innheimtu 

skólagjalda. Skólagjöld í viðskipta- og lögfræðideild fyrir skólaárið 2009-2010 

eru 308.000 krónur fyrir námsárið (HR, Skólagjöld 2009-2010, e.d.). 
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1.4.1 Viðskiptadeild 

Í ársskýrslu skólans fyrir árið 2007 kemur fram að BS-nám í viðskiptafræði var 

bæði kennt í dagsskóla og í háskólanámi með vinnu (HMV) sem er uppbyggt 

þannig að kennsla fer fram milli klukkan 16 og 20. Þetta er gert til að auðvelda 

aðilum á vinnumarkaði að mennta sig og þar eru tekin þrjú námskeið á önn í 

stað fimm hjá dagskólanemum. Nemar í viðskiptafræði geta valið um níu 

áherslusvið. Þau eru: lögfræði; tölvunarfræði; vöru- og rekstrarstjórnun; 

alþjóðaviðskipti; fjármál og hagfræði; markaðsfræði; reikningshald og 

endurskoðun; stjórnun og tungumál. Í námi til MS-prófs voru ferns konar leiðir 

í boði á árinu 2007. Þær eru: reikningshald og endurskoðun; fjármál fyrirtækja; 

fjárfestingarstjórnun og alþjóðaviðskipti (Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 

2007, 2008, bls. 28). 

1.4.2 Lagadeild 

Í ársskýrslu skólans fyrir árið 2007 er tekið fram að í lagadeildinni voru um 

365 nemendur við nám þar í upphafi skólaársins 2007. Þar er bæði hægt að 

stunda grunnnám til BA-gráðu og framhaldsnám til meistaragráðu (ML). Þann 

9. júní 2007 voru í fyrsta sinn útskrifaðir nemendur með meistaragráðu frá 

deildinni. Í meistaranáminu er lögð áhersla á námskeið í alþjóðalögum og 

alþjóðaviðskiptum, dómstólum og málflutningum og fjármunarétti. Lagadeild 

Háskólans í Reykjavík fékk styrk að upphæð 1,4 milljónir evra úr sjöundu 

rannsóknaráætlun Evrópusambandsins (Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 

2007, 2008, bls. 19-20). 

1.5 Aðrir háskólar 

Landbúnaðarháskóli Íslands [LBHÍ] á Hvanneyri býður upp á háskólanám til 

BS prófs í búvísindum, hestafræði, náttúru- og umhverfisfræði, 

skógarfræði/landgræðslu og umhverfisskipulagi. Einnig er boðið upp á 

meistaranám og doktorsnám (LBHÍ, Nám við Landbúnaðarháskóla Íslands, 

e.d.). Árið 2008 stunduðu 294 nemendur nám við skólann. Þar af voru 103 

karlmenn (35%) og 191 kona (65%) (Hagstofan, 2008). 

Hólaskóli, Háskólinn á Hólum [HH] er að mestu leyti framhaldsskóli en 

hann býður einnig upp á nám á háskólastigi í ferðamálafræði, fiskeldisfræði og 
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sjávar- og vatnalíffræði (HH, Gráður og námskeiðslýsingar, e.d.). Árið 2008 

voru 112 nemendur í skólanum, 37 karlmenn (33%) og 75 konur (67%) 

(Hagstofan, 2008). 

Listaháskóli Íslands [LHÍ] hefur mjög breitt svið og býður upp á nám á 

háskólastigi í fimm deildum. Það eru: myndlistardeild; hönnunar- og 

arkitektúrsdeild; leiklistardeild; tónlistardeild og listkennsludeild. Einnig er 

boðið upp á meistaranám innan vissra deilda (LHÍ, Námsbrautir, e.d.). Árið 

2008 voru 429 nemendur í skólanum, 162 karlmenn (38%) og 267 konur (62%) 

(Hagstofan, 2008). 
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2 Aðkoma ríkisins að háskólum landsins 

Munurinn á rekstrarformi einkarekinna háskóla og ríkisrekinna er meiri hér á 

landi en þekkist annars staðar. Hér mega ríkisreknir háskólar ekki innheimta 

skólagjöld heldur einungis þeir einkareknu (Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 13). 

Auk þess sem einkareknir háskólar innheimta skólagjöld fá þeir sama 

fjármagnið á hvern nemanda frá ríkinu til kennslu og ríkisreknu skólarnir.  

 Eitt þeirra fjárhagslegu málefna sem aðskilja einkarekna skóla frá þeim 

ríkisreknu eru húsnæðismál. Ríkið spilar stærri þátt í fjármögnun á húsnæði 

ríkisreknu skólanna en einkareknu skólarnir sjá um sína fjármögnun sjálfir. 

Háskóli Íslands hefur þá sérstöðu að Happdrætti Háskóla Íslands tekur stóran 

þátt í fjármögnun húsnæðis skólans. 

 Milli áranna 2000 og 2005 jókst beinn kostnaður ríkisins vegna háskóla 

um 39% að raungildi. Á þessum tíma fjölgaði háskólanemum í heild um 59%. 

Fjölgunin var hlutfallslega mest hjá einkareknu skólunum þar sem um 10% 

allra háskólanema stunduðu þar nám árið 2000 en 22% árið 2005 

(Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 19).  

2.1 Ríkisreikningur 

Samkvæmt vefsíðu Ríkisendurskoðunar er ríkisreikningur ársreikningur 

ríkissjóðs. Þar má finna heildaryfirlit um fjármál ríkissjóðs og einnig 

upplýsingar um alla ríkisaðila, sundurliðaðar.  

Ríkisreikningur skiptist í A-hluta (æðsta stjórn ríkisins, ráðuneyti og 

ríkisstofnanir sem að stærstum hluta eru fjármagnaðar af almennum 

skatttekjum), B-hluta (ríkisfyrirtæki er starfa á markaði og standa sjálf 

að öllu eða verulegu leyti undir kostnaði við starfsemi sína), C-hluta 

(lánastofnanir í eigu ríkisins aðrar en innlánsstofnanir), D-hluta 

(fjármálastofnanir ríkisins, þar með taldir bankar og 

vátryggingarfyrirtæki), E-hluta (sameignar- og hlutafélög sem ríkið á 

að hálfu eða meira) (Ríkisendurskoðunar, Orðasafn, e.d.). 

 

Það er mjög ólíkt aðgengi að upplýsingum einkarekinna og ríkisrekinna 

háskóla. Gögn ríkisreknu háskólanna eru opinber gögn og sem dæmi þá er 

ársreikningur þeirra hluti af ríkisreikningi sem gefinn er út árlega. 

Ríkisreikningur inniheldur einnig upplýsingar um fjárframlög ríkisins til 

einkaskólanna en að öðru leyti eru þessar upplýsingar ekki opinberar. Þegar 

leitast var eftir þessum upplýsingum hjá HR og HB sáu skólarnir sér ekki fært 
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að veita upplýsingar um ársreikninga og bentu einungis á ársskýrslur skólanna 

sem veita mjög grófa mynd af rekstri skólanna.  

2.2 Fjárlög ríkisins 

Einu sinni á ári eru fjárlög samþykkt af Alþingi. Í fjárlögum er gert grein fyrir 

tekjum og gjöldum ríkisins á komandi ári. Með þessum lögum veitir Alþingi að 

veita ráðuneytum, stofnunum sem og fyrirtækjum ríkisins sína heimild fyrir 

útgjöldum og ýmis konar fjárráðstöfunum, til að mynda lántöku, ríkisábyrgðum 

og kaupum og sölu á fasteignum. Þetta er bundið í stjórnarskrá þar sem segir að 

ekkert gjald megi greiða nema heimild sé til þess í fjárlögum eða 

fjáraukalögum (Ríkiskassinn, Orðskýringar, e.d.). 

Ríkið setur hámarks fjölda nemenda sem það greiðir hverjum skóla fyrir  

í hverjum flokk. Taflan hér að neðan sýnir hversu marga nemendur fjárlögin 

gera ráð fyrir í hverjum flokki í hverjum skóla.  
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Tafla 1 Hámarksfjöldi nemenda sem ríkið greiðir fyrir í hverjum skóla  

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 287). 

Ársnemendur HÍ KHÍ HA VHB HR LHÍ Áætlað 

2007 

Áætlað 

2006 

Félags- og 

mannvísindi 

3.600 - 490 440 900 - 5.430 5.230 

Tölvufræði og 

stærðfræði 

170 - 45 - 240 - 455 475 

Hjúkrunarfræði 500 - 250 - - - 750 640 

Kennaranám 

o.þ.h. 

130 1.560 400 - 150 30 2.270 2.120 

Verk-, tækni-, 

efnafræði 

1.100 - 83 - 585 61 1.829 1.746 

Læknisfræði 330 - - - - - 330 330 

Tannlækningar 45 - - - - - 45 45 

Listnám - - - - - 282 282 284 

Framhaldsskóla

stig 

- - - 40 185 - 225 225 

Samtals 2007 5.875 1.560 1.268 480 2.060 373 11.616 11.095 

Áætlað 2006 5.665 1.500 1.185 440 1.940 365 11.095  

Meðal 

verðhlutfall 

1,5 1,7 1,5 1,0 1,3 3,5 1,7  

 

Til að skólinn fái greitt fyrir nemanda þarf nemandinn að taka lokapróf eða 

ljúka áfanganum á annan hátt. Ekki er nauðsynlegt að nemandinn standist 

áfangann til að skólinn fái greitt heldur er einungis stuðst við próftöku. Þegar 

kemur að því að reikna út hversu mikið hver háskóli fær frá ríkinu fyrir hvern 

nemanda sem stundar nám hjá viðkomandi skóla er stuðst við ákveðna 

reikniflokka. Flokkar þessir eru byggðir upp út frá því hversu fjárfrekt námið 

er. Sem dæmi um reikniflokka var nám árið 2007 á sviði félags- og 

mannvísinda guðfræði og lögfræði verðlagt á 435.000 krónur en nám í 

tannlækningum var verðlagt á 2.322.000 krónur. Það er greitt jafn mikið fyrir 

hvern nemanda hvort sem um staðarnema eða fjarnema er að ræða að því 

tilskyldu að nemandinn taki próf. Sama greiðsla er greidd fyrir nemendur 
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ríkisrekinna háskóla og einkarekinna háskóla (Jenný Bára Jensdóttir, munnleg 

heimild, 15. mars 2009). 

Þar sem Landbúnaðarháskólinn og Hólaskóli, Háskólinn á Hólum 

heyrðu undir Landbúnaðarráðuneytið árið 2007 eru þeir ekki taldir með í 

þessari töflu. 

Taflan hér að neðan sýnir hversu mikið hver skóli fær greitt fyrir hvern 

ársnemanda sem stundar fullt nám hjá þeim. 

Tafla 2 Verð á hvern nemanda sem ríkið greiðir fyrir  

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286). 

Verðflokkar, án frádráttarliða Verð þús. kr. Verðhlutfall 

Nám á sviði félags- og mannvísinda, 

guðfræði og lögfræði og annað sambærilegt 

435 1,0 

Styttra nám á sviði tölvufræði og stærðfræði 

og annað sambærilegt 

690 1,6 

Kennaranám og annað hliðstætt nám sem 

m.a. felst í æfingakennslu 

741 1,7 

Hjúkrunarnám og hliðstætt nám sem m.a. 

felst í þjálfun við meðhöndlun sjúklinga 

781 1,8 

Nám í raunvísindum, verk- og tæknifr., m.a. 

verkl. æfingar og notkun 

993 2,3 

Læknisnám sem felst m.a. í verklegum 

æfingum, notkun sérhæfðs búnaðar og 

þjálfunar 

1.392 3,2 

Nám í tannlækningum 2.322 5,3 

 

Skólarnir geta kennt eins mörgum nemendum og þeir vilja en þeir fá einungis 

greitt fyrir þann fjölda nemenda sem fjárlögin gera ráð fyrir.  

Menntamálaráðuneytið er ekki að reyna að stýra námsframboði með þessum 

fjöldatölum, heldur endurspegla þessar tölur frekar eftirspurn eftir námi fremur 

en að kortleggja þörf samfélagsins fyrir menntafólk. Að sjálfsögðu eru inni á 

milli fræðigreinar sem hafa minni aðsókn og í sumar starfsgreinar skortir 

hreinlega menntaða einstaklinga. Árið 2006 gerðu fjárlög til dæmis ráð fyrir 
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auka fjárheimild til að auka fjölda þeirra hjúkrunarfræðinema við Háskóla 

Íslands og Háskólann á Akureyri sem fengju að halda áfram námi eftir 

samkeppnispróf (Þingskjal 477, 2006-2007). 

Í úttekt ríkisendurskoðunar er bent á mikilvægi þess fyrir ríkið að huga 

að því að reyna að stýra námsframboði betur eftir því hvar þörfin eftir 

menntafólki liggur. Eins og ríkisendurskoðun tekur til dæmis fram í skýrslu 

sinni sem nefnist Kostnaður, skilvirkni og gæði háskólakennslu að stofnunin 

telji að stjórnvöld ættu að láta athuga arðsemi fjárfestingar ríkisins í 

viðskiptanámi. Ríkið ætti í rauninni að athuga hvort það borgi sig að mennta 

svona marga einstaklinga á sviði viðskiptafræði og annarra viðskiptagreina þar 

sem nú þegar er offramboð á viðskiptamenntuðum einstaklingum 

(Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 10-11). 

2.3 Menntamálaráðuneyti 

Háskólar á Íslandi bera megin ábyrgð á sinni starfsemi. Hlutverk 

menntamálaráðuneytisins er að fylgjast með því að háskólar fylgi eftir 

áætlunum sínum og að þeir uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til kennslunnar. 

Menntamálaráðuneytið hefur unnið að því að byggja upp aðferðir við mat á 

háskólamenntun. Þetta gæðaeftirlit sem menntamálaráðuneytið heldur uppi er 

nauðsynlegt til að viðhalda og auka gæði kennslu í háskólum, stuðla að því að 

háskólastofnanir beri meiri ábyrgð á eigin starfsemi og til að tryggja það að 

skólarnir séu samkeppnishæfir á alþjóðavettvangi. Eins og segir í 11. grein í 

lögum um háskóla númer 63, 16. júní 2006 þá er markmið eftirlits með gæðum 

kennslu og rannsókna í háskólum að: „a. að tryggja að skilyrði fyrir 

viðurkenningu háskóla sé uppfyllt, b. að tryggja að viðmið um æðri menntun og 

prófgráður séu uppfyllt, c. að bæta kennslu og rannsóknir á markvissan hátt,  

d. að stuðla að aukinni ábyrgð háskóla á eigin starfi, e. að tryggja 

samkeppnishæfni háskóla á alþjóðavettvangi.“ (Lög um háskóla nr. 63/2006).  

Ytra mat og sjálfsmat er gæðaeftirlit með háskólakennslu sem getur það 

náð til háskólastofnunar í heild eða einstakra greina, skora, námsbrauta, deilda 

eða annarra skilgreindra eininga innan háskóla. Samkvæmt reglum um 

gæðaeftirlit með háskólakennslu nr. 666, 12. september 2003 er framkvæmd 

mats ákveðið af menntamálaráðherra sem skipar ytri matshóp sem ber svo 
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ábyrgð á framkvæmd ytra matsins. Í þessum ytri matshóp skulu vera þrír til sex 

einstaklingar með reynslu af háskólastarfi eða gæðastarfi, hafa menntun á 

viðkomandi fræðisviði eða reynslu af því að ráða brautskráða nemendur til 

starfa. Enginn af þeim einstaklingum sem eru í þessum ytri matshóp má hafa 

nein tengsl við þá stofnun sem metin verður og að minnsta kosti einn aðili í 

hópnum verður að vera starfandi erlendis. Haft er samráð við viðkomandi 

háskóla um framkvæmd matsins og honum er gert að leggja fram þá aðstoð og 

þau gögn sem nefndin fer fram á (Reglur um gæðaeftirlit með háskólakennslu 

nr. 666/2003). 

Í sjálfsmati er það rektor viðkomandi háskóla sem skipar matshóp og 

tilnefnir formann hans. Formaður sjálfsmatshópsins er tengiliður, bæði við 

aðila innan og utan háskólans og hann sér um skipulagningu 

vettvangsheimsóknar ytri matshópsins. Lágmark fjórir fulltrúar eiga að vera í 

sjálfsmatshópnum og skal hópurinn innihalda fulltrúa kennara, nemenda og 

stjórnenda. Allir hópmeðlimir skulu starfa innan viðkomandi einingar. Þetta er 

gert til að sjálfsmatið sé unnið af þeim sem eru í góðri aðstöðu til að dæma um 

styrkleika og veikleika námsins. Sjálfsmatshópurinn fær 15 punkta gátlista frá 

menntamálaráðuneytinu þar sem útlistað er hvaða upplýsingar ráðuneytið vill 

fá. Einnig þarf skólinn að skila inn tölulegum gögnum um heildarfjölda 

nemenda, fjölda nýnema, fjölda brautskráðra nemenda og tölur um brottfall 

nemenda flokkað eftir aldri, kyni og námshlutfalli. Upplýsingar um allt 

starfsfólk þurfa líka að fylgja þessu sjálfsmati ásamt útreikningum, meðal 

annars fjölda nemenda á hvern kennara og hlutfall rannsóknarskyldu í starfi 

kennara (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 9-10). 

Ríkisendurskoðun á stóran þátt í eftirliti með háskólum í landinu og 

hefur gert úttektir fyrir menntamálaráðuneytið. Ráðuneytið hefur einnig ráðið 

fagaðila til að gera úttekt á háskólum landsins, samanber skýrslu alþjóðlega 

endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtækisins Deloitte Úttekt á rekstri og stjórnun, 

Viðskiptaháskólinn á Bifröst sem var gefin út í júlí árið 2003 og skýrslu 

alþjóðlega endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtækisins KPMG, Úttekt á rekstri og 

stjórnun Háskólans í Reykjavík sem var gefin út í ágúst 2003. Þessar skýrslur 

gefa skýra mynd af rekstri skólanna ásamt því að gerð var úttekt á stefnu og 

skipulagi skólanna, skólastarfi, gæðum náms og upplýsingagjöf.  
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3 Lagaumhverfi háskólanna 

Þegar litið er á lagaumhverfi einkareknu háskólanna annars vegar og ríkisreknu 

háskólanna hins vegar er mikill munur þar á. Lög um háskóla númer 63 frá 13. 

júní 2006 eru lög um alla háskóla á landinu en svo eru lög um opinbera háskóla 

númer 85 frá 12. júní 2008 sem gilda einungis um háskóla sem eru í eigu 

ríkisins, það er að segja Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri.  

3.1 Um gildissvið og hlutverk háskóla 

Lög um háskóla segja að þeirra hlutverk sé að mennta nemendur og að starf 

þeirra eigi að miða að því að styrkja uppbyggingu íslensks samfélags. Háskóli 

er sjálfstæð stofnun sem á að leitast eftir því að sinna rannsóknum, varðveislu 

þekkingar, þekkingarleit og sköpun á sviðum vísinda, fræða, tækniþróunar eða 

lista (Lög um háskóla nr. 63/2006). 

 Í lögum um opinbera háskóla segir að þeir séu reknir sem opinberir 

háskólar og sjálfstæðar menntastofnanir þrátt fyrir að það sé 

menntamálaráðherra sem hafi yfirstjórn yfir þessum háskólum (Lög um 

opinbera háskóla nr. 85/2008). 

3.2 Viðurkenning háskóla 

Háskólar þurfa að sækja viðurkenningu sína og kennsluleyfi til 

menntamálaráðherra. Leyfi skólanna er háð skilyrðum sem þeir þurfa að 

fullnægja til að öðlast þessa staðfestingu. Menntamálaráðherra sér um að skipa 

nefnd sem samanstendur af þremur sérfróðum einstaklingum á viðkomandi 

fræðisviði. Nefndin fer yfir umsóknina og veitir umsögn sína um hvort tiltekinn 

skóli ætti að fá leyfi til að kenna á viðkomandi fræðisviði. Það þarf að sækja 

um viðurkenningu til að stunda kennslu á hverju fræðisviði fyrir sig. Þessi 

viðurkenning felur í sér staðfestingu á að skólinn starfi í samræmi við lög um 

háskóla og allar þær reglur sem einnig gilda um háskóla (Lög um háskóla nr. 

63/2006). 

Menntamálaráðherra getur afturkallað leyfið ef skólinn uppfyllir ekki 

ákvæði þessara laga eða þær kröfur sem gerðar eru til kennslu og rannsókna. 

Þetta á bæði við um viðurkenningu á einstökum fræðisviðum eða að fullu.  



Lokaverkefni 2106  FÞ, SHS 

- 20 - 

 

Til að samræmis um menntun á milli háskóla sem kenna sömu greinarnar sé 

gætt er ákvæði um það í lögum um háskóla að skólarnir þurfa að fara eftir 

ákveðnum viðmiðum um æðri menntun og prófgráður. Í þessum viðmiðum 

þessum kemur fram hvaða þekkingu, hæfni og færni námsmenn eiga að ráð yfir 

þegar þeir ljúka námi sínu (Lög um háskóla nr. 63/2006). 

3.3 Fjárhagsmálefni 

Til að háskóli sem hefur fengið viðurkenningu menntamálaráðherra fái 

fjárframlag þarf hann að vera búinn að gera samning við menntamálaráðherra 

til þriggja til fimm ára í senn.  

Í samningum skal kveðið á um eftirfarandi: a. skilmála sem 

menntamálaráðuneyti setur fyrir veitingu fjárframlaga til háskólans, b. 

skilgreiningu á þeirri kennslu- og rannsóknarstarfsemi sem ríkissjóður 

greiðir fyrir, c. helstu áherslur í starfi háskólans og sameiginleg 

markmið samningsaðila, d. önnur verkefni sem háskólinn innir af 

hendi samkvæmt samningnum, e. fjárframlög og greiðslur úr ríkissjóði 

fyrir nám sem skilgreint er sem sí- og endurmenntun (Lög um háskóla 

nr. 63/2006).  

 

 Menntamálaráðherra setur reglur um fjárframlög háskóla. Í þeim 

skal getið um nám og rannsóknir sem fjármagnið á að notast í, vægi 

námsgreina og fleira sem tengist fjárveitingunni. Allir þeir háskólar sem 

þiggja fjárframlög úr ríkissjóði skulu árlega halda opinn ársfund þar 

sem kynnt eru bæði fjárhagur skólans og meginatriði starfsáætlunar 

(Lög um háskóla nr. 63/2006). 

 Í lögum um háskóla er hvergi minnst á leyfi einkarekinna 

háskóla til að innheimta skráningar eða skólagjöld af nemendum sínum 

en það er tekið fram að í sérlögum um ríkisháskóla séu lög um 

gjaldtökuheimildir þeirra. Þegar þessi lög eru athuguð kemur þar skýrt 

tekið fram að ríkisháskólum sé heimilt að auka fjárráð sín með:  

a. skrásetningargjöldum sem nemendur greiða við skráningu í nám, 

allt að 45.000 kr. fyrir hvern nemanda á ársgrundvelli; álögð gjöld 

samkvæmt þessum lið skulu eigi skila háskóla hærri tekjum en sem 

nemur samanlögðum útgjöldum háskólans vegna nemendaskráningar 

og þjónustu við nemendur sem ekki telst til kostnaðar við kennslu og 

sannsóknarstarfsemi, b. gjöldum til að standa undir útgáfu staðfestra 

vottorða, gerð, fyrirlögn og yfirferð stöðu-, inntöku-, upptöku- og 

fjarprófa, c. gjöldum fyrir þjónustu sem telst utan þeirrar þjónustu sem 

háskóla er skylt að veita, d. gjöldum fyrir þjónustu sem háskóli veitir 

og grundvölluð er á samningi við menntamálaráðuneyti, sbr. d-lið 2. 
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mgr. 21. gr. laga um háskóla, e. gjöldum fyrir endurmenntun og 

fræðslu fyrir almenning (Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008). 

 

Eins og gefur að skilja er mikill munur á því 45.000 króna skráningargjaldi sem 

ríkisreknir háskóla hafa leyfi til að innheimta og svo frjálsu skólagjöldunum 

sem einkareknu háskólarnir innheimta. Á móti kemur að einkareknu 

háskólarnir þurfa að greiða fyrir sitt húsnæði sjálfir. 
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4 Ársskýrslur 

Teknar voru saman ársskýrslur skólanna fyrir árið 2007 og hver skóli skoðaður 

fyrir sig. Þar sem nýjustu ársskýrslur háskólanna miða við árið 2007 eru allar 

tölur frá árinu 2007 til að forðast misskilning. Ef miðað er við skólana fjóra 

sem teknir eru fyrir má reikna með að 9.683 nemendur af 11.616 stundi þar 

nám. Það gera 83,36% af öllum háskólanemum landsins (Hagstofan, 2008).  

Einkareknu skólunum ber ekki skylda til að birta ársreikninga sína og 

vildu þeir ekki veita aðgang að þeim. Því var ákveðið að skoða heldur 

ársskýrslur allra skólanna til að fá betri samanburð. Þau gögn sem þar koma 

fram eru ekki eins ítarleg en gefa þó grófa mynd af rekstri skólanna. 

4.1 Háskóli Íslands 

Rekstrarkostnaður skólans fyrir árið 2007 var aðeins hærri en tekjurnar eða 

10.244.626.000 krónur. Starfsmenn Háskóla Íslands voru alls 1.010 í desember 

2007, þar af var 481 fastur kennari við ellefu deildir. Launakostnaður skólans, 

4.883,6 m.kr., er  reiknaður með kennsludeildunum og þá var samanlagður 

kostnaður kennsludeilda 4.906.059.000 krónur (47,9%). Nýbyggingar var næst 

stærsti kostnaður HÍ eða 1.849.742.000 krónur. Annar kostnaður skólans 

skiptist jafnar niður en hann má sjá á myndinni hér fyrir neðan (Háskóli 

Íslands, Árbók 2007, 2008, bls. 12, 95). 
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Mynd 1 HÍ - Útgjöld 2007 

(Háskóli Íslands, Árbók 2007, 2008, bls. 95). 

Þar sem Háskóli Íslands er ríkisrekinn háskóli er eðlilegt að meirihluti 

fjármagnsins komi frá íslenska ríkinu. Rekstrartekjur skólans fyrir árið 2007 

voru 10.243.595.000. Þar af voru 5.991.667.000 krónur (58,5%) frá ríkinu sem 

skiptust í: fjárlög, sem innihalda kennslukostnað og rannsóknir; sérverkefni og 

fjáraukalög og fjárheimildir vegna Ritlauna- og rannsóknasjóðs prófessora. 

Skólinn fær einnig sértekjur sem nema 4.251.928.000 krónum (41,5%). Þessar 

sértekjur samanstanda af framlagi Happdrættis H.Í., skrásetningargjöldum, 

endurmenntun og símenntun, erlendum styrkjum, innlendum styrkjum og 

öðrum sértekjum (Háskóli Íslands, Árbók 2007, 2008, bls. 95). 

 Happdrætti Háskóla Íslands (H.H.Í.) er í eigu Háskóla Íslands og 

markmiði með rekstri H.H.Í. er að afla fjár til húsbygginga skólans, viðhalds 

þeirra og tækjakaupa. Það er dómsmálaráðherra sem gefur leyfi til að reka 

happdrætti og H.H.Í. er eina happdrættið á Íslandi. Allur hagnaður H.H.Í., að 

frádregnu leyfisgjaldi sem ríkið fær, er varið til uppbyggingar Háskóla Íslands. 

Framlag ársins 2007 nam 1.340 m.kr. sem skiptist í 1.325 m.kr. beint 

peningalegt framlag og 15 m.kr. sem fóru í afborganir og vexti af lánum sem 

tekin hafa verið í nafni HÍ og voru notuð til framkvæmda við skólann (Háskóli 

Íslands, Árbók 2007, 2008, bls. 232-233). 
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 Rekstrartap skólans fyrir árið 2007 var 1.031.000 krónur en vegna 

fjármunatekna upp á 28.378.000 var tekjuafgangur HÍ 27.347.000 krónur 

(Háskóli Íslands, Árbók 2007, 2008, bls. 95).   

4.1.1 Fjárlagafrumvarp 2007 

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins 2007 er framlag til kennslu miðað við 

11.616 ársnemendur í íslenskum háskólum. Af þessum hóp eru 5.875 (50,6%) í 

Háskóla Íslands. Það nám sem hægt er að stunda í HÍ er mis kostnaðarsamt 

fyrir íslenska ríkið, allt frá 435.000 krónum í félags- og mannvísindum upp í 

2.322.000 krónur í tannlækningum. Þar sem HÍ er ríkisrekinn háskóli hefur 

hann samkvæmt lögum einungis leyfi  til að innheimta 45.000 krónur í 

staðfestingargjald frá nemendum. Það er því ríkið sem greiðir að mestu fyrir 

háskólanám námsmanna í HÍ (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286).   

Tafla 3 HÍ - Útreikningur á framlagi ríkisins til kennslu 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286). 

Ársnemendur Nemendur í HÍ Verð Þús. kr Samtals Þús. kr 

Félags- og 

mannvísindi 

3.600 435 1.566.000 

Tölvufræði og 

stærðfræði 

170 690 117.300 

Hjúkrunarfræði 500 781 390.500 

Kennaranám 

o.þ.h. 

130 741 96.330 

Verk- , tækni-, 

efnafræði 

1.100 993 1.092.300 

Læknisfræði 330 1.392 459.360 

Tannlækningar 45 2.322 104.490 

Samtals 5.875  3.826.280 

 

Þegar reiknaður er sá hámarksfjöldi nemenda sem HÍ fær greitt fyrir má áætla 

að sú upphæð greiðslunnar sé 3.826.280.000 vegna kennslu. Þessi upphæð er 

þó 15.580.000 krónum lægri (3.810,7 m.kr.) í fjárlögum 2007. Áætla má að 
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það sé vegna þess að í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2007 er tekið fram að 

skólinn fær þessa fjárveitingu að frádregnum tilteknum liðum. Þessir tilteknu 

liðir eru meðal annars hluti af þeim tekjum sem skólinn fær af 

skrásetningargjöldum nemenda og sú fjárbinding sem reiknuð er í húsnæði 

ríkisins (Þingskjal, 2007-2007, bls. 286). 

Tafla 4 HÍ – Fjárlög 2007 

 (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 287). 

 

 

Rekstrargrunnur, 

m.kr. 

Breyting 

kennsla 

verðlag 

2006 

Breyting 

rannsóknir 

og annað 

verðlag 

2006 

Kennsla 

frumvarp 

2007 

Rannsóknir 

og annað 

frumvarp 

2007 

Frumvarp 

2007, alls 

Háskóli Íslands 102 36.6 3.810,7 1.588,2 5.398,9 

 

Annað fjármagn sem HÍ fær til sín frá ríkinu er til rannsókna. Samkvæmt 

frumvarpinu er gert ráð fyrir 1.588.200.000 króna sem meðal annars eru 

ætlaðar til rannsókna. Þetta er hækkun upp á 36,6 m.kr. frá árinu á undan og er 

sú hækkun til komin vegna þess að skólinn tók við kennslu heilbrigðisgreina 

frá Tækniháskóla Íslands og einnig til að styðja við þjóðlegar greinar sem 

kenndar eru við háskólann.Vegna fjölgunar ársnema árið 2007 hækkar 

rekstrarframlag til kennslu um 135,3 m.kr. og rannsóknarframlög hækka um 51 

m.kr. Til að mæta markmiðum um aðhald í ríkisútgjöldum er þessi upphæð, 

186,3 m.kr., lækkuð um 47,7 m.kr. og verður því raunaukningin 138,6 m.kr. 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 287-288). 

Margar stofnanir og rannsóknarstofur heyra undir Háskóla Íslands. 

Tilraunastöð Háskólans að Keldum og Raunvísindastofnun Háskólans eru 

meðal þeirra stofnana sem heyra undir HÍ en eru samt með sér framlag í 

fjárlögum (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 285). 
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4.1.2 Byggingamál 

Stærsta byggingarframkvæmd skólans á árinu var bygging Háskólatorgs 

Háskóla Íslands sem samanstendur af Háskólatorginu, Gimli og Tröð sem 

tengir hinar tvær byggingarnar saman. Þessar byggingar eru alls um 10.000 

fermetrar að stærð. Framkvæmdir við þessar byggingar hófust vorið 2006 og 

var torgið vígt þann 1. desember 2007 (Háskóli Íslands, Árbók 2007, 2008. bls. 

14). Ákveðin deild innan HÍ sér um almennan rekstur á húsnæði HÍ. Helstu 

verkefni deildarinnar eru að hafa umsjón með húsnæði og ræstingu og sjá um 

kennslubúnað, tryggingamál, rafmagn og hita. Samkvæmt ársreikningi Háskóla 

Íslands var kostnaður við þessa deild 600.283.000 krónur (6%) fyrir árið 2007 

(Háskóli Íslands, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 91, 95).     

4.2 Háskólinn á Akureyri 

Í ársskýrslu HA kemur fram ársreikningur ársins 2007 þar sem sjá má skiptingu 

kostnaðar yfir árið, heildarkostnaður skólans var 1.450.193.000 krónur. 

Launagjöld vega þar þyngst en þau eru 1.059.193.000 krónur (72,5%). 

Húsnæðiskostnaður vegur næst þyngst eða 124.659.000 krónur sem gera 8,5% 

af heildar kostnaði. Annar kostnaður skiptist síðan nokkuð jafnt á milli 

skrifstofu- og stjórnunarkostnaðar, funda- og ferðakostnaðar og aðkeyptrar 

sérfræðiþjónustu. Skipting á þessum kostnaði sést betur á meðfylgjandi mynd 

nr. 2 (Háskólinn á Akureyri, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 48). 

 

Mynd 2 HA – Útgjöld 2007 

(Háskólinn á Akureyri, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 48). 
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Starfsmannakostnaður er mesti kostnaður háskólans. Í lok árs 2007 voru fastir 

starfsmenn samtals 189. Konur voru þar örlítið fleiri eða 102 talsins og 

karlmenn 87. Í þeirri tölu eru einungis fastir starfsmenn taldir en ekki 

lausráðnir kennarar, prófdómarar, prófgæslu-, nefndar-, og aðrir 

tímavinnustarfsmenn en þeir voru samtals 794 yfir árið. Starfsmenn voru því 

yfir heildina 938 yfir allt árið. Alls voru 1.342 nemendur skráðir til náms á 

haustmisseri 2007 en um 80 umsækjendum var synjað um skólavist (Háskólinn 

á Akureyri, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 6-7). 

 Tekjur háskólans, 1.460.819.000 krónur, skiptust í fjóra hluta. 

Ríkisframlagið var hæst eða 1.112.575.000 krónur (76%). Aðrar tekjur voru 

framlögin sem voru 177.822.000 krónur (12,2%), aðrar óskilgreindar tekjur 

voru 123.422.000 krónur (8,4%) og innritunargjöldin voru 47.000.000 (3,2%) 

(Háskólinn á Akureyri, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 49). Þar sem HA er 

ríkisrekinn háskóli kemur það ekki á óvart að þeir fái nánast engar tekjur af 

innritunargjöldum. Gjöldin eru mjög lág og þeirra megin tekjur koma frá 

ríkinu.  

Ekkert er tekið fram í ársskýrslu HA um hagnað eða tap ársins en þegar 

litið er til ríkisreiknings fyrir árið 2007 kemur fram að hagnaður var fyrir það 

ár samtals 626.000 krónur en fyrir árið 2006 var tap upp á 15.302.000 krónur 

(Fjármálaráðuneytið 2007, 2008, bls. 101). 

4.2.1 Fjárlagafrumvarp 2007 

Í fjárlögum ríkisins fyrir árið 2007 er tekinn fram kostnaður á hvern nemanda 

fyrir hverja námsleið og er þannig hægt að reikna út fjármagnið sem kemur frá 

ríkinu fyrir nemendur skólanna. Fyrir árið 2007 greiðir ríkið fyrir samtals 1.268 

nemendur í HA. Samkvæmt þeim útreikningum er áætlaður kostnaður 

818.269.000 kr. 
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Tafla 5 HA - Útreikningur á framlagi ríkisins til kennslu 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286). 

Ársnemendur Nemendur í HA Verð Þús. kr Samtals Þús. kr 

Félags- og 

mannvísindi 

490 435 213.150 

Tölvufræði og 

stærðfræði 

45 690 31.050 

Hjúkrunarfræði 250 781 195.250 

Kennaranám 

o.þ.h. 

400 741 296.400 

Verk- , tækni-, 

efnafræði 

83 993 82.419 

Samtals 1.268  818.269 

 

Þegar litið er á rekstragrunn fjárlaganna er þessi upphæð 8.269.000 krónum 

lægri. Þar kemur fram að frumvarp til kennslu fyrir árið 2007 sé einungis 810 

milljónir en ekki rúmar 818 milljónir. Áætla má að þessi mismunur sé til 

kominn vegna þess að í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2007 er tekið fram að 

þessi fjárveiting sé veitt að frádregnum öðrum liðum. Þessir liðir eru þá til 

dæmis skráningargjöld nemenda og sú fjárbinding sem reiknuð er í húsnæði 

ríkisins (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286). 

Tafla 6 HA – Fjárlög 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 287). 

 

 

Rekstrargrunnur, 

m.kr.  

Breyting 

kennsla 

verðlag 

2006 

Breyting 

rannsóknir 

og annað 

verðlag 

2006 

Kennsla 

frumvarp 

2007 

Rannsóknir 

og annað 

frumvarp 

2007 

Frumvarp 

2007, alls 

Háskólinn á 

Akureyri 

30,9 40 810 266,1 1.076,1 

 

Vegna fjölgunar um 85 árnemendur, eða úr 1.185 árið 2006 í 1.270 árið 2007, 

hækkar rekstrarframlag til kennslu um 30,9 m.kr. Vegna húsaleigu á 
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rannsóknahúsinu á Borgum hækkar rannsóknarframlag um 40 m.kr. Einnig 

fékk skólinn 110 m.kr. aukafjárveitingu árið 2005 og hóf þá 

endurskipulagningu á rekstrinum. Í þessu fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir að 

rekstur skólans nái jafnvægi árið 2007 og að skólinn verði innan þeirra 

fjárheimilda sem tillögur eru um í frumvarpinu (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 

289).  

4.2.2 Byggingamál 

Húsnæði háskólans á Akureyri er að mestum hluta í eigu ríkisins. Ríkið greiðir 

fyrir stóran hluta byggingarhúsnæðisins en byggingin er komin í hendur 

skólans sér hann um viðhald og rekstur. Í ársskýrslu skólans fyrir árið 2007 

kemur fram að helstu byggingamál sem væru á dagskránni væri viðbygging 

skólans og er það fjórði áfangi byggingarinnar á Sólborg. Ríkisstjórnin ákvað 

að verja 100 m.kr. til að hefja framkvæmdir en heildarkostnaður var áætlaður 

um 540 m.kr. Stefnt var að því að ljúka verkinu á þremur árum. Þegar leitast 

var eftir tilboðum í verkið kom í ljós að tilboðin hljóðuðu öll upp á hærri 

fjárhæð en kostnaðaráætlunin gaf til kynna. Á endanum var farin svokölluð 

samningskaupaleið og hljóðaði lægsta tilboðið upp á tæplega 621 m.kr. Í 

þessum áfanga byggingarframkvæmda verða hátíðarsalur og fyrirlestrasalir, 

auk smærri kennslurýma. Auk þess er gert ráð fyrir bílastæðum og háskólatorgi 

(Háskólinn á Akureyri, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 46).  

4.3 Háskólinn á Bifröst 

Í janúar 2007 var ákveðið að reikningsárið yrði almanaksárið en ekki námsárið. 

Í ársskýrslu HB fyrir árið 2007 er miðað við 12 mánaða tímabil en eldri 

samanburðartölur ná yfir 17 mánuði, eða frá 1. ágúst 2005 til 31. desember 

2006. Í þessari ársskýrslu er tekið fram að rekstrargjöld námu samtals 724 

m.kr. að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum. Afskriftir voru samtals 14 

m.kr. (1,9%). Starfsmenn skólans voru um 70 talsins, auk fjölda stundakennara 

sem komu einnig að kennslu yfir árið. Launakostnaður var um tveir þriðju 

hlutar rekstrargjalda eða 494 m.kr. Húsnæðiskostnaðurinn var fremur hár eða 

um 89 m.kr. (12,1%) (Háskólinn á Bifröst, Ársskýrsla 2006-2007, 2008, bls. 

35). Á neðangreindri mynd sést þessi skipting betur. 
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Mynd 3 HB – Útgjöld 2007 

 (Háskólinn á Bifröst, Ársskýrsla 2006-2007, 2008, bls. 35). 

Tekjur skólans fyrir árið 2007 námu 780 m.kr. Greiðslur frá ríkinu námu 285 

m.kr. (36,5%) en aðrar tekjur voru þá samtals 495 m.kr. (63,5%). Framlögin frá 

ríkinu eru að stærstum hluta greiðslur fyrir hvern nemanda en einnig er um að 

ræða framlög til rannsókna. Aðrar tekjur eru að mestum hluta skólagjöld sem 

nemendur greiða en þau voru samtals 340 m.kr. (43,6%). Einnig eru aðrar 

tekjur leigutekjur vegna húsnæðis, rekstur kaffihúss og þjónusta við 

Nemendagarða, sem er sjálfstæð rekstrareining innan skólans. Afkoma skólans 

batnaði mjög mikið á árinu 2007 en þá var hagnaður af reglulegri starfsemi upp 

á 5 m.kr. og hagnaður af sölu eigna var 123 m.kr. Samanborið við 17 mánuðina 

á undan þá var tap af reglulegri starfsemi skólans 235 m.kr. Hagnaður ársins 

2007 var 128 m.kr. samanborið við 195 m.kr. tap 17 mánuðina á undan. Eigið 

fé háskólans nam 203 m.kr. í lok árs 2007 og hafði þá hækkað verulega frá 

fyrri árum (Háskólinn á Bifröst, Ársskýrsla 2006-2007, 2008, bls. 35-36). Það 

er því er óhætt að segja að reksturinn hafi batnað mjög mikið á milli ára. 

4.3.1 Fjárlagafrumvarp 2007 

Í fjárlögum ríkisins árið 2007 kemur fram kostnaður á hvern nemanda fyrir 

hverja námsleið. Samkvæmt útreikningum ríkisins er námsleiðum skólans 

flokkað í tvær leiðir, félags- og mannvísindi og síðan framhaldsskólastig. Erfitt 

reyndist að reikna heildarfjármagn til kennslu sem kemur frá ríkinu því enginn 
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verðflokkur er tekinn fram fyrir framhaldsskólastigið, heldur eingöngu félags- 

og mannvísindi. Ef reiknaður er kostnaðurinn fyrir félags- og mannvísindi er 

kostnaðurinn samtals 191.400.000 krónur. 

Tafla 7 HB - Útreikningur á framlagi ríkisins til kennslu 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286). 

Ársnemendur Nemendur í HB Verð Þús. kr Samtals Þús. kr 

Félags- og 

mannvísindi 

440 435 191.400 

Framhaldsskólastig 40   

Samtals 480  191.400 

 

Þegar litið er á rekstrargrunninn í fjárlögunum er kostnaðurinn fyrir árið 2007 

við kennslu 197,3 m.kr. (Þingskjal 2006-2007, bls. 287). Þessi mismunur stafar 

væntanlega meðal annars af því að það vantar útreikninginn fyrir 

framhaldsskólastigið. 

Tafla 8 HB – Fjárlög 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 287). 

 

 

Rekstrargrunnur, 

m.kr.  

Breyting 

kennsla 

verðlag 

2006 

Breyting 

rannsóknir 

og annað 

verðlag 

2006 

Kennsla 

frumvarp 

2007 

Rannsóknir 

og annað 

frumvarp 

2007 

Frumvarp 

2007, alls 

Háskólinn á 

Bifröst 

13,8 4,5 197,3 49 246,3 

  

Hækkun varð á rekstrarframlagi til kennslu og einnig á rannsóknarframlagi um 

samtals 18,3 m.kr. Í samræmi við samning sem var gerður árið 2007 við 

skólann hækkaði rekstrarframlagið til kennslu um 15,6 m.kr. Einnig fékk 

skólinn 5 m.kr. hækkun á rannsóknarframlagi samkvæmt sama samning. Þessi 

hækkun gerir samtals 20,6 m.kr. hækkun en á móti kemur 2,3 m.kr. lækkun  

rekstrarframlags til að mæta markmiðum um aðhald í ríkisútgjöldum, sem gerir 

samtals 18,3 m.kr. hækkun á rekstrarframlögum (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 

287). 
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4.3.2 Byggingamál 

Í ársskýrslu skólans fyrir árið 2007 kemur fram að áætlað sé að helstu 

framkvæmdir við skólann séu að laga bílastæði á svæðinu og að laga ýmsan 

frágang á háskólasvæðinu. Helstu framkvæmdirnar liggja í að laga 

Nemendagarða sem eru aðsetur fyrir nemendur skólans. Fyrri hluti nýs 

fjölbýlishúss var tekinn í notkun um miðjan maí 2007 og eru nú alls í notkun 

151 fjölskyldu- og stúdíóíbúðir hjá Nemendagörðum, 98 einstaklingsherbergi 

og 16 tveggja manna herbergi með sameiginlegri aðstöðu (Háskólinn á Bifröst, 

Ársskýrsla 2006-2007, 2008, bls. 33). 

 Þar sem skólinn er einkarekinn fær hann ekki fjármagn frá ríkinu til að 

fjármagna hvers konar nýbyggingar. Á árinu 2007 seldi skólinn fasteignir sínar 

til Mosturs ehf. sem er í eigu Nýsis hf. Skólinn endurleigir fasteignirnar og eru 

með endurkauparétt á fimm ára fresti. Skólinn er eignaraðili að félögum sem 

eiga Nemendagarðana og önnur þjónustuhúsnæði (Háskólinn á Bifröst, 

Ársskýrsla 2006-2007, 2008, bls. 35). 

 Tekjur Nemendagarðanna námu 153 m.kr. fyrir árið 2007. 

Rekstrargjöld námu 129 m.kr., afskriftir 19 m.kr., og fjármagnskostnaður 49 

m.kr. Á árinu 2007 var tap upp á 44 m.kr. en 17 mánuðina á undan var tap upp 

á 123 m.kr. Söluhagnaður fasteigna var á árinu 70 m.kr. og rekstrarhagnaður 

var 26 m.kr. Í árslok 2007 var eigið fé Nemendagarða 177 m.kr. en var árið 

áður 151 m.kr. (Háskólinn á Bifröst, Ársskýrsla 2006-2007, 2008, bls. 33-34). 

4.4 Háskóli Reykjavíkur 

Í ársskýrslu HR kemur fram að heildar rekstrargjöld skólans námu 

2.834.877.817 krónum. Starfsmenn Háskólans í Reykjavík eru yfir 400 í um 

það bil 250 stöðugildum. Launakostnaður skólans fyrir árið 2007 var 

1.809.844.618 krónur eða um 63,8% af rekstrargjöldum ársins.  
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Mynd 4 HR – Útgjöld 2007 

(Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 41). 

Eins og sést á myndinni hér að ofan eru laun og launatengd gjöld stærsti 

útgjaldaliðurinn hjá Háskóla Reykjavíkur. Annar rekstrarkostnaður er 

ótilgreindur hjá HR en hann er 585.319.906 krónur eða 20,6% af heildar 

útgjöldum skólans. Húsnæðiskostnaður er 347.250.744 krónur og loks eru 

afskriftir 92.462.549 krónur eða 3,3% af heildarútgjöldum skólans (Háskólinn í 

Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 41). 

 Heildartekjur skólans nema 2.919.832.321 krónur og er stærsti hluti 

þeirra framlag ríkissjóðs vegna kennslu og rannsókna, 1.608.244.000 krónur 

(55,1%). Þar sem um einkarekinn háskóla er að ræða þá innheimta þeir 

skólagjöld og þær tekjur ásamt öðrum tekjum nema 1.117.397.417 krónum 

(38,3%). Styrkir sem skólinn hlýtur eru 194.190.904 krónur eða 6,7% af 

heildartekjum skólans fyrir árið 2007 (Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 

2008, bls. 41). 

Samkvæmt ársskýrslu HR er rekstrarhagnaður skólans 84.954.504 

krónur, þar er ótalinn hagnaður af vaxtatekjum og verðbætum að frádregnum 

vaxtagjöldum og verðbætum en það voru 49.997.363 krónur. Þar sem að 

útgjöld HR eru eins gróflega reiknuð og gert er í ársskýrslunni er erfitt að draga 

ályktanir út frá þeim (Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 41). 
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4.4.1 Fjárlagafrumvarp 2007 

Þegar litið er á hámarksfjölda háskólanema sem HR fær greitt fyrir má gera ráð 

fyrir því að sú upphæð væri 1.249.155.000 krónur en þar sem skólinn fær 

einnig fjármagn til framhaldsskólakennslu er upphæðin sem hann fá til sín 

aðeins hærri.  

Tafla 9 HR - Útreikningur á framlagi ríkisins til kennslu 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 286). 

Ársnemendur Nemendur í HR Verð Þús. kr Samtals þús. kr. 

Félags- og 

mannvísindi 

900 435 391.500 

Tölvufræði og 

stærðfræði 

240 690 165.600 

Kennaranám o.þ.h. 150 741 111.150 

Verk-, tækni-, 

efnafræði 

585 993 580.905 

Framhaldsskólastig 185   

Samtals 2.060  1.249.155 

 

Samkvæmt ársskýrslu Háskólans í Reykjavík fyrir árið 2007 fékk skólinn 

framlag frá ríkinu að upphæð 1.608.244.000 króna (55,1%). Samkvæmt 

fjárlagafrumvarpi ríkisins fyrir árið 2007 var sú upphæð áætluð 1.597,4 m.kr. 

sem skiptist í 1.280,5 m.kr. í kennslu og 316,8 m.kr. í rannsóknir. Þessi 

upphæð hefur greinilega hækkað aðeins í millitíðinni þar sem að hún er ekki sú 

sama og í ársskýrslu HR.  
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Tafla 10 HR – Fjárlög 2007 

(Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 287). 

Rekstrargrunnur, 

m.kr.  

Breyting 

kennsla 

verðlag 

2006 

Breyting 

rannsóknir 

og annað 

verðlag 

2006 

Kennsla 

frumvarp 

2007 

Rannsóknir 

og annað 

frumvarp 

2007 

Frumvarp 

2007, alls 

Háskólinn í 

Reykjavík 

92,3 61,3 1.280,5 316,8 1.597,4 

 

Samkvæmt fjárlögum var gert ráð fyrir hækkun á rekstrarframlagi til kennslu 

um 102,5 m.kr. og einnig 65 m.kr. hækkun á rannsóknarframlagi. Til að mæta 

markmiði um aðhald í ríkisútgjöldum upp á 13,9 m.kr. er lækkun á framlaginu 

og eins og sést á töflunni hér að ofan varð hækkun á framlagi ríkisins til 

kennslu og rannsókna samtals 153,6 m.kr. (Þingskjal 1, 2006-2007, bls. 290).  

Stærsti innlendi styrkur sem veittur hefur verið til háskóla var veittur 

þann 17. september 2007 þegar Róbert Wessman lagði fram 1.000.000.000 

króna sem framlag og hlutafé í Þróunarsjóð Háskólans í Reykjavík. Með 

tilkomu þróunarsjóðs HR geta deildir sótt um aukafjármagn til að koma 

aðgerðaáætlunum í framkvæmd. Sjóðurinn er einnig fyrir ýmis verkefni á 

vegum starfsmanna. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum var árið 2008 (Háskólinn í 

Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 33, 47).   

4.4.2 Byggingamál 

Þar sem Háskólinn í Reykjavík er í örum vexti er húsnæði hans orðið of lítið. 

Skólinn eru með kennslu á fjórum stöðum á suðvestur horninu en með 

byggingu Háskólans í Öskjuhlíðinni á að verða breyting þar á. Sumarið 2007 

tók þáverandi borgarstjóri, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fyrstu skóflustungu að 

nýbyggingu Háskólans í Reykjavík. Áætlað er að skólinn geti tekið fyrri hluta 

byggingarinnar, um það bil 25.000 fermetra, í notkun í ágúst 2009 og seinni 

hlutann ári síðar (Háskólinn í Reykjavík, Ársskýrsla 2007, 2008, bls. 44). 
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5 Fræðileg umfjöllun 

Hugtakið viðhorf er túlkað sem varanlegt gildismat persónu, tilfinning og 

aðgerðatilhneiging gagnvart hlut eða hugmynd, hvort sem það er hagstætt eða 

óhagstætt. Ímynd er það hvernig fólk skynjar einhvern ákveðinn hlut eða 

fyrirtæki. Til nánari útskýringar þá er ímynd samsafn skoðana, hugmynda og 

tilfinninga sem einstaklingur hefur gagnvart ákveðnum hlut (Keller, Kotler, 

2006, bls. 194, 321). Þessum hugtökum er skipt upp í þrjár víddir: 

1. Skoðun: Fólk heldur oft í vissa skoðun á fyrirtæki eða stofnun, til dæmis 

að þetta sé góður skóli að vera í, eða þá að þetta sé besti skólinn fyrir 

mig og að þar fái ég bestu kennsluna. 

2. Tilfinningaríkt álit, áhrifaríki þáttur viðhorfsins: Fólki mislíkar oft 

fyrirtæki/stofnun vegna umhverfisstefnu þess, eða vegna meðhöndlunar 

þess í kreppu eða öðru slíku. Þá hefur það myndað sér tilfinningalega 

skoðun á fyrirtækinu. 

3. Hegðunarætlun: Markhópur hallast oft að því að kaupa vörur eða versla 

við ákveðið fyrirtæki fremur en annað (De Pelsmacker, Geuens, Van 

den Bergh, 2004, bls. 18). 

 

 Viðhorf myndast vegna fyrri reynslu og tengir saman hugsanir og 

hegðun (Fill, 1995, bls. 105). Viðhorf getur verið skilgreint sem gildismat 

persónu á hlut, vöru, annarri manneskju, stofnun, fyrirtæki, auglýsingu og svo 

framvegis. Viðhorf manneskju gagnvart einhverju ákveðnu vörumerki getur 

verið álitið sem nokkurs konar mælieining á því hversu mikið manneskjunni 

líkar við eða líkar ekki við vöruna, eða þá hversu mikið þetta vörumerki er í 

uppáhaldi hjá viðkomandi manneskju. Ástæðan fyrir þessum áhuga á til dæmis 

vörumerki er trúin á að í því meira uppáhaldi sem vörumerkið er í, því meiri 

líkur eru á að viðkomandi kaupi vöruna. Þó svo að viðhorf til vörumerkja séu 

tiltölulega stöðugt er hægt að breyta því. Með það í huga er mesta áskorun 

fyrirtækja í markaðsmiðlun að breyta viðhorfinu fyrirtækinu í vil (De 

Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2004, bls. 72). 

 Þegar nemendur eru að velja sér skóla til háskólanáms hefur þetta mikið 

að segja. Nemandi velur þá kannski ekki ákveðinn skóla því einhver talaði illa 
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um skólann og viðkomandi hefur því slæmt viðhorf til skólans án þess að vita 

kannski mikið um hann. Skólar þurfa að vera duglegir að auglýsa sig og vera 

sjáanlegir, líkt og hvert annað fyrirtæki. 

 Ímynd getur verið stöðluð. Með staðlaðri ímynd er átt við rótgróinni og 

formfastri ímynd sem fyrirtæki eða stofnun hefur skapað sér. Sem dæmi gæti 

Háskóli Íslands haft staðlaða ímynd, hann er virtur skóli, verið lengi til staðar 

og vel þekktur. Því þarf skólinn að standa undir því sem hann stendur fyrir og 

auglýsir svo viðhorf nemenda breytist ekki til skólans.Viðhorf nemenda til 

skólans hefur þá kannski alltaf verið gott en ef einhverjum ekki líkar við sig í 

skólanum getur viðhorfið fljótlega breyst og þá er hætta á að viðhorf 

viðkomandi manneskju smiti út frá sér. Ekki er nóg fyrir fyrirtæki eða stofnanir 

að hafa einungis staðlaða ímynd heldur þarf alltaf að vinna að ímyndinni. 

Nemendur gera vissar kröfur eftir að hafa séð auglýsingar og annað 

kynningarefni frá viðkomandi skóla. Háskóli Reykjavíkur leggur áherslu á 

alþjóðlega ímynd og tengsl við atvinnulífið. Þeir hafa gert að þetta að sínu 

einkenni og geta því notfært sér þessa ímynd til auglýsinga en verða þó að 

einnig að geta staðið undir væntingum til að halda ímynd sinni.  

 Skoðun er eitthvað sem okkur finnst og er því túlkuð sem almennt mat 

viðkomandi. Skoðun getur verið byggð á fordómum, rökum eða reynslu og hún 

getur ýmist verið rétt eða röng. Skoðun er snögg eða ítarleg athugun á 

einhverju sem leiðir til dóms og það fer eftir okkar eigin skoðunum hvort við 

erum víðsýn eða þröngsýn. Á Íslandi ríkir málfrelsi og felst það í því að allir 

hafa rétt á því að tjá eigin skoðanir (Gunnar Hersveinn, 2008, bls.124). 

 Talað er um að orðspor og ímynd séu nátengd á þann hátt að rýra má 

orðspor, hægt er að flekka það, brjóta það niður og byggja aftur upp en þetta 

gildir einnig um ímyndina. Gott orðspor er gulls ígildi en slæmt orðspor getur 

skemmt alveg gríðarlega út frá sér. Í viðskiptum getur gott orðspor verið 

margra milljarða virði fyrir þjóðina og slæmt orðspor getur þá haft þveröfug 

áhrif. Sem dæmi hefur verið talað um að athafnasemi líkt og hvalveiðar við 

Ísland geti skaðað orðspor þjóðarinnar á alþjóðavettvangi (Gunnar Hersveinn, 

2008, bls. 7-8). 

 Árangursríkasta aðferðin fyrir fyrirtæki við að ná fleiri viðskiptum er ef 

til vill í gegnum orðspor þess. Viðskiptavinir leita oft til fyrirtækja sem eru 
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stöðugt að þróa framúrskarandi söluherferðir. Fyrirtækin auglýsa sig þá mikið 

til að bæta ímynd sína. Í mörgum tilfellum þá veita kúnnarnir fyrirtækjunum 

góð meðmæli (Belch, Belch, 2007, bls. 95-96). 

 Mikilvægt er fyrir skóla, jafnt sem önnur fyrirtæki og stofnanir, að 

halda góðu orðspori þar sem um samkeppni er að ræða og nemendur og 

viðskiptavinir geta oftar en ekki leitað annað. Það jákvæða við orðspor er að þó 

svo að einhver áföll eða annað hafa komið upp hjá fyrirtæki eða stofnun ætti 

alltaf að vera hægt að byggja upp orðspor þess á ný. Háskólar á Íslandi hafa 

gott orðspor og væri því gott fyrir þá að auglýsa það meira og notfæra sér það 

við að ná meiri aðsókn. 

 Vörumerki getur verið nafn, merki eða tákn, hugtak, hönnun eða 

samansafn af þessu. Ætlunin með vörumerki er að aðgreina fyrirtæki frá öðrum 

fyrirtækjum á samkeppnismarkaði (De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 

2004, bls. 38). 

 Eitt mikilvægi þess, fyrir fyrirtæki, að auglýsa sig er að kynna 

vörumerki sitt. Fyrir háskóla á Íslandi þá þurfa þeir að auglýsa sig og kynna til 

að vera þekktari bæði innanlands og á alþjóðavísu (Belch, Belch, 2001, bls. 

60). Nafn skólanna tengist staðsetningu skólanna og ætti því ekki að vera erfitt 

fyrir fólk að muna heiti þeirra, einnig er auðvelt að færa nöfn þeirra yfir á 

annað tungumál. Vörumerki fyrirtækis gefur fyrirtækinu möguleika á að vinna 

sér inn hærra sölugildi en það gæti annars gert með veiku vörumerki. Hátt 

sölugildi og það að vera samkeppnishæft fyrirtæki ávinnst í gegnum 

auglýsingar (Belch, Belch, 2001, bls. 60). 

 Fyrirtæki sem vilja standa sig á samkeppnismarkaði þurfa, ásamt öðru, 

að leggja áherslu á þjónustugæði. Þjónustugæði eru einfaldlega sú þjónusta 

sem fyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum en til að fyrirtæki geti boðið góð 

þjónustugæði þá þurfa þau að skynja væntingar viðskiptavinarins (Bitner, 

Zeithaml, 2003, bls. 92). Fyrstu viðbrögð viðskiptavina við þjónustugæðum eru 

jafnframt þau mikilvægustu. Ef þjónustan er ekki góð frá byrjun eru 

viðskiptavinir líklegir til að færa viðskipti sín annað. Mikilvægt er hjá 

háskólum að standa undir þeirri þjónustu sem þeir gefa út á að bjóða. Sem 

dæmi væri það ekki nóg hjá háskólum að auglýsa öflugt fjarnám og að hægt 

væri að horfa á fyrirlestra í gegnum veraldarvefinn heldur verður það að 



Lokaverkefni 2106  FÞ, SHS 

- 39 - 

 

standast. Ekki er ásættanlegt að einstaka tímar séu settir á vefinn og fjarnemar 

ættu ekki hljóta síðri kennslu þó svo þeir séu ekki í beinu sambandi við 

kennara. Eins og komið hefur fram í ritgerðinni þá eru fjórir skólar sem kenna 

sömu námsleiðir, þó misjafnlega uppbyggðar, og því er um samkeppni að ræða. 

Þar sem skólarnir eru að veita svipaða þjónustu þá verða þeir að finn leið til að 

skera sig úr, með ólíkum áherslum og finna sitt séreinkenni.  
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6 Kannanir og úttektir á stöðu háskóla 

Kannanir sem gerðar hafa verið í háskólum á Íslandi tengdar skoðunum 

nemenda á sínum skóla eru ekki margar. Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent í 

markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum, hefur þó gert kannanir um tengt efni og 

skrifað ýmis rit. 

 Ríkisendurskoðun gerði úttekt á háskólum landsins og gaf út skýrslu í 

júní árið 2007 sem kallast Kostnaður, skilvirkni og gæði háskólakennslu, 

viðskiptafræði, lögfræði og tölvunarfræði.  

 Einnig var gerð úttekt á vegum menntamálaráðuneytisins þar sem hópur 

erlendra sérfræðinga tók saman starfsemi innan félagsvísindadeilda háskóla 

með tilliti til laga háskólanna. Þessi úttekt var liður í vottun á viðurkenningu 

menntamálaráðuneytisins á leyfi skólanna til að kenna á því tiltekna fræðisviði. 

Með öðrum orðum var um að ræða endurnýjun á kennsluleyfi deildanna. Þar 

sem þessi úttekt er sú nýlegasta sem gerð hefur verið um þetta efni og einnig 

ein af fáum úttektum sem tekur fyrir alla þá skóla sem teknir eru fyrir í þessari 

ritgerð, þá verður farið ítarlegar í hana fyrir hvern skóla fyrir sig.  

6.1 Könnun Þórhalls 

Vorið 2005 var lögð könnun fyrir annars árs nemendur sem stunda nám við HÍ. 

Með þessari könnun var verið að fylgja eftir könnun sem lögð hafði verið fyrir 

sömu nemendur árið 2003, þegar þeir voru að hefja nám sitt. Markmið þessarar 

könnunar var að fá fram afstöðu nemenda til ýmissa þjónustutengdra atriða 

eins og til dæmis húsnæðis og starfsfólks en einnig til þjónustu nemendaskrár, 

námsráðgjafar og Uglunnar sem er námsvefur skólans. Að lokum var spurt út í 

heildaránægju nemenda, hvort þeir myndu mæla með þessu námi við aðra 

nemendur og hvort þeir myndu velja þennan skóla aftur ef þeir væru að hefja 

nám í dag. Niðurstöður þessarar könnunar voru á þá leið að á heildina litið voru 

nemendur á öðru ári ánægðir með Háskóla Íslands. Þeir myndu flestir mæla 

með þessum skóla við aðra og myndu einnig velja hann aftur ef þeir væru að 

hefja nám í dag. Helsta gagnrýnin tengdist húsnæðismálum, aðstöðu og ýmsum 

samskiptatengslum sem kemur kannski ekki á óvart þar sem þessi háskóli er sá 

stærsti á landinu og erfitt er að sinna hverjum og einum nemanda. Þegar 
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bekkurinn er mjög fjölmennur er hægara sagt en gert fyrir kennara að svara 

öllum spurningum nemenda. Á heildina litið hefur það komið í ljós að 

akademísk staða er mjög góð innan skólans og er fræðileg þekking kennara 

megin styrkur skólans (Þórhallur Guðlaugsson, 2005 bls. 527-537). 

6.2 Úttekt ríkisendurskoðunar 

Ríkisendurskoðun setti saman úttekt árið 2007 þar sem borin voru saman 

nokkur atriði er varða kennslu í viðskiptafræði, lögfræði og tölvunarfræði á 

tímabilinu 2003-2005 hjá fjórum háskólum, HÍ, HA, HB og HR.  

 Úttektin tók meðal annars á þáttum eins og akademískri stöðu kennara, 

gæðaeftirliti, skilvirkni, kostnaði, viðhorfi nemenda og afdrifum brautskráðra 

nemenda. Með akademískri stöðu kennara er átt við hversu menntaðir kennarar 

skólanna eru og hversu mörg ritsmíð eftir akademíska starfsmenn fengust birt í 

ritrýndum fræðiritum, bókum eða ráðstefnuritum. Með afdrifum er átt við hver 

nýting menntunar er og hver launakjör þeirra eru eftir útskrift 

(Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 7, 16-17).  

 Helstu niðurstöður voru þær að fjölmennu háskólarnir komu mun betur 

út í flestum tilvikum en það eru HR og HÍ. HÍ var í níu af ellefu tilvikum efstur 

og í öðru sæti í einu tilviki. HR var sjö sinnum í öðru sæti og tvisvar sinnum í 

efsta sæti. HB og HA voru oftar en ekki þeir lægstu. HÍ var með sterkustu 

akademísku stöðuna í öllum þessum þremur námsgreinum og var ánægja 

nemenda í HR mest (Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 8). 

 Kostnaður við kennslu í viðskiptafræði var langlægstur hjá HÍ en 

langhæstur hjá HB, sem er áhugavert þar sem akademíska staðan er mun lakari 

hjá HB en hjá HÍ. Munurinn er líklega tilkominn vegna þess að það eru mun 

fleiri nemendur í HÍ og því kostnaður hvers kennara lægri á hvern nemanda hjá 

HÍ heldur en hjá HB. Akademíska staðan var sterkust hjá HÍ og HR en veikust 

hjá HA. Viðhorf nemenda reyndist vera jákvæðara hjá einkareknu skólunum en 

þeim ríkisreknu. Nemendur í HR voru ánægðastir með kennslu og aðbúnað en 

nemendur HÍ óánægðastir. Svo virðist sem styrkleikar og veikleikar hjá HA séu 

alveg öfugir við styrkleika og veikleika HÍ. Helsti styrkleiki HÍ er akademísk 

staða kennara en svo virðist sem það sé helsti veikleiki HA. Helsti veikleiki HÍ 

er aðbúnaður en hann myndi teljast til styrkleika HA. Í lokin var  horft til 
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afdrifa brautskráðra nemenda og kom þá HÍ best út en HA verst 

(Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 31). 

 Við samanburð lagadeilda skólanna kom HÍ best út þar sem þeir eru 

með lægsta kostnaðinn, sterkustu akademísku stöðuna og þar var skilvirknin 

mest. Yfirburði HÍ má af einhverju leyti skýra af aldri deildanna þar sem að 

lagadeild HÍ var stofnuð árið 1911 en HB árið 2001 og HR árið 2002. 

Lagadeildir HB og HR eru með svipaðar niðurstöður þar sem að HR er með 

lægri kostnað, HB er með meiri skilvirkni og akademíska staða þeirra er jöfn. 

Lagadeild HA var ekki tekin með í samanburðinum þar sem kennsla þar hófst 

ekki fyrr en árið 2003 og þeir voru ekki búnir að brautskrá nemendur af þeirri 

deild þegar þessi úttekt var gerð (Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 53-56). Engin 

könnun var gerð á viðhorfi nemenda hjá lagadeildum skólanna.  

 Hér á landi reyna stjórnvöld ekki að stjórna nemendafjölda einstakra 

greina nema með óbeinum hætti og það hefur leitt af sér mikla fjölgun 

nemenda í félagsvísindum, þar með talið í viðskiptafræði og lögfræði. 

Aukningin hefur verið hlutfallslega meiri í félagsvísindum en í öðrum greinum 

en nemendur í félagsvísindum voru rúmur þriðjungur allra háskólanema árið 

2005. Hraðan vöxt einkareknu háskólanna má meðal annars rekja til þessa 

(Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 10). 

 Í úttektinni kemur fram að ríkisendurskoðun telji að stjórnvöld eigi að 

gera skýrar kröfur um akademíska stöðu háskóla, til dæmis um 

lágmarkshlutfall doktorsmenntaðra starfsmanna í föstum akademískum 

stöðum, og ætti viðurkenning að vera háð því að skóli uppfylli slíkar kröfur 

(Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 10). Slíkt myndi hjálpa mikið við að hafa stjórn 

á akademískri stöðu innan háskólanna. 

 Samkvæmt úttekt Ríkisendurskoðunar er brottfall almennt minna hjá 

einkareknu skólunum heldur en þeim ríkisreknu og voru þeir einnig ánægðari 

með kennslu, aðbúnað og þjónustu. Þar sem einkareknir skólar innheimta 

skólagjöld geta þeir að nokkru leiti búið betur að nemendum sínum og 

kennurum heldur en ríkisháskólarnir. Þá er skólinn einnig tilbúinn að leggja 

meira á sig til að halda nemendum ánægðum (Ríkisendurskoðun, 2007, bls. 37-

40). 
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 Þar sem HB og HA komu áberandi verr út úr þessari úttekt en aðrir 

skólar var haft samband við þá skóla til að kanna hvort eitthvað hafi verið gert 

innan skólanna til að bæta þau atriði sem sett var út á í þessari úttekt síðan hún 

var gerð. 

 Á málstofu sem haldin var 14. apríl í HA var tekið fram að mörg þeirra 

atriða sem sett var út á í úttekt ríkisendurskoðunar hafi lagast til hins betra. 

Meðal annars hefur akademísk staða kennara bæst til muna (Helgi Gestsson, 

munnleg heimild, 3. apríl 2009). 

 Haft var samband við rektor HB og svaraði hann fyrirspurninni 

svohljóðandi: „Síðan fyrrgreind skýrsla var gefin út hafa margvíslegar 

endurbætur verið gerðar á kennslu og rannsóknum við Háskólann á Bifröst, 

gæði kennslu og náms hafa verið aukin og rannsóknir eru mun meiri“ (Ágúst 

Einarsson, munnleg heimild 17. apríl 2009). 

6.3 Úttekt á vegum menntamálaráðuneytis 

Í janúar 2008 kom út skýrsla sérfræðinefndar vegna viðurkenningar 

menntamálaráðherra á félagsvísindadeildum háskóla landsins. Fundarstjóri 

nefndarinnar var Dr. Christian Thune, fyrrum forstjóra dönska 

matsstofnunarinnar í Danmörku. Aðrir nefndarmenn voru Prof. Dr. Jürgen 

Kohler, Greifswald háskólanum í Þýskalandi og Dr. Frank Quinault, forstjóri 

lærdóms- og kennslugæða hjá St. Andrews háskóla í Skotlandi. Einnig höfðu 

nefndarmenn íslenskan tengilið fyrir hvern skóla sér til hjálpar. Dr. Eiríkur 

Smári Sigurðarson, yfirmaður raunvísinda- og nýsköpunardeildar RANNIS, 

var samstarfsfulltrúi hjá HÍ og HA og M.A. Magnús Lyngdal Magnússon, 

ráðgjafi í rannsóknar- og nýsköpunardeild RANNIS, var samstarfsfulltrúi HB 

og HR. 

Markmið nefndarinnar var að kanna hvort skólarnir sem teknir voru 

fyrir færu eftir lögum um háskóla númer 63 frá 13. júní árið 2006. Þeir skólar 

sem teknir voru fyrir voru Kennaraháskóli Íslands, Háskóli Íslands, Háskólinn 

á Akureyri, Háskólinn á Bifröst og Háskólinn í Reykjavík. Þeir fjórir 

síðarnefndu eru þó aðeins teknir fyrir hér þar sem þeir eru þungamiðja 

ritgerðarinnar. Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands sameinuðust þann 1. 

júlí 2008. 
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6.3.1 Háskóli Íslands 

Í kafla tvö í skýrslunni er farið yfir stefnu skólans. Þar er tekið fram að skólinn 

geri sér grein fyrir því að ekki sé nóg að setja fram markmið og langanir án 

þess að vera með áþreifanlegt skipulag um hvernig því verði komið í 

framkvæmd. Háskólinn þurfi einnig að huga betur að því hvar hann eigi að 

vera staðsettur innan íslenska háskólasamfélagsins og þess erlenda 

(Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 12-13). 

 Stjórnsýsla skólans er umfjöllunarefni kafla þrjú en þrátt fyrir að hafa 

fulla sjálfsstjórn heyrir undir menntamálaráðuneytið. Rektor og háskólaráð 

skólans fara með yfirstjórn hans en deildir sjá um sitt starf innan vissra reglna 

sem háskólinn setur þeim. Öll kennsla, stjórnun og rannsóknir eru ákveðnar 

innan deildanna, en skólinn sér um sína kennsluskrá og þær gráður sem eru í 

boði. Að mati nefndar þarf skólinn að huga að uppbyggingu sinni, sérstaklega 

með sameininguna við Kennaraháskóla Íslands í huga. Þar sem háskólinn er að 

athuga að endurskipuleggja samsetningu háskólaráðs með það að markmiði að 

auka fjölda utanaðkomandi meðlima ráðleggur nefndin skólanum að íhuga 

þessa ákvörðun vandlega þar sem erfitt er að ákveða hvaða utanaðkomandi 

einstaklingur á erindi í ráðið og hvort sá einstaklingur sé örugglega að taka 

ákvarðanir með hag skólans fyrir brjósti. Einnig tekur nefndin fram að skólinn 

ætti að forðast tvöfaldar reglugerðir, þar sem reglur eru bæði hjá háskólanum 

sjálfum og hverri deild fyrir sig, til að minnka vanmátt stjórnenda. Ein 

reglugerð myndi auka gegnsæi og minnka óþarfa vinnu hjá skólanum. Dæmi 

um þetta eru siðareglur en þær reglur eru að mati nefndarinnar betur settar 

eingöngu í heildar reglum HÍ. Reglur tengdar uppbyggingu námsefnis ættu að 

mati nefndarinnar að vera færðar frá reglum háskólans því þær séu betur settar 

innan reglna deildanna. Hvað varðar stjórnun skólans tekur nefndin það fram 

að skólinn ætti að íhuga hvort hann ætti að styrkja miðlæga stjórnsýslu sína 

með því að ráða aðstoðarmann rektors. Einnig er uppi sú staða að í forföllum 

rektors er ekki vitað með vissu hver það er sem ber ábyrgð á stjórn skólans 

(Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 26-29). 

 Fyrirkomulag kennslu og rannsókna sem fjallað er um í fjórða kafla 

skýrslunnar fær jákvæða umfjöllun nefndarinnar. Kennsla og rannsóknir 

skólans eru lofsamaðar í skýrslunni. Því til rökstuðnings er bent á alþjóðlegan 
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bakgrunn margra kennara og rannsóknarmanna skólans ásamt náinni samvinnu 

við nafntogaðar alþjóðlegar háskóla- og rannsóknarstofnanir. Síðast en ekki síst 

sýnir velgengni útskrifaðra nemenda fram á styrk kennslunnar. Þrátt fyrir þetta 

setur nefndin nokkrar tillögur sem snúa að offramboði mastersnáms. Þar sem 

um margar námsleiðir er að ræða í mastersnámi er hætt við að námið verði ekki 

nógu sterkbyggt og viðeigandi í sambandi við rannsóknir. Annað sem tekið er 

fram í skýrslunni er hversu margbreytilegt námið er, jafnvel of flókið og með 

einföldun gæti skólinn gefið verðmætum rannsóknum lausan tauminn 

(Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 45-46). 

 Kafli fimm í skýrslunni fjallar um menntunarkröfur starfsfólks. Í HÍ er 

mikið af hæfu starfsfólki. Tekið er fram að um það bil 75% af akademísku 

starfsfólki skólans sé með doktorspróf og þar af hafa 96% fengið doktorsgráðu 

sína erlendis. Nefndin sér engin merki þess að starfsfólkið sé ekki nægilega 

menntað til að kenna við skólann en hún hefur þó nokkrar ábendingar um hvað 

megi betur fara. Þar sem deildirnar ráða því hvort þær auglýsa lausar stöður eða 

ráða núverandi starfsmann í viðkomandi stöðu minnkar það líkurnar á breiðum 

hóp kennara. Annað sem nefndin vildi koma á framfæri er að það er ekki alveg 

ljóst hvaða mælikvarða skólinn notar við mat á frammistöðu í kennslu og 

einnig vantar upp á að samlaga stundakennara betur og veita þeim betri 

kynningu (Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 53-54). 

 Umfjöllunarefni kafla sex eru skólagjöld og réttindi og skyldur 

nemenda. Til dæmis er fjallað um hvaða kröfur liggja að baki inngöngu í 

mastersnám þar sem mismunandi er á milli deilda hvort lágmarks einkunnar á 

prófi til BS gráðu er krafist. Einnig er fjallað um réttindi nemenda til að 

mótmæla ákvörðunum skólans. Nefndin tekur fram að skólinn hafi útlistað 

aðgangsreglur, réttindi og skyldur nemenda í samræmi við kröfulýsingu 

laganna og ráðleggingar nefndarinnar eru því smávægilegar. Nefndin telur að 

auðvelda eigi aðgengi að framhaldsnámi í skólanum og að ákveðin regla í 

lögum skólans um að nemandi geti ekki mótmælt einkunn hafi hann staðist 

áfangann geti verið álitin ósanngjörn (Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 60-

61). 

 Sjöundi kafli skýrslunnar er um aðstöðu og þjónustu við kennara og 

nemendur. Þrátt fyrir að öll aðstaða sé til staðar finnst nemendum og 



Lokaverkefni 2106  FÞ, SHS 

- 46 - 

 

forystumönnun deildanna þörf á að styrkja stuðningskerfið, til að mynda 

tækniaðstoð og almenna skrifstofuaðstoð (Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 

61-62).  

 Innra gæðakerfi skólans, sem fjallað er um í kafla átta, er meðal annars 

ætlað að þjóna þörfum nemenda og starfsfólks, halda námskeið í kennslutækni 

og meta virkni kennara með það að leiðarljósi að bæta kennslu skólans. Þetta er 

meðal annars gert með því að nemendur meta áfanga og kennara sem að mati 

skólans er mikilvægasta formlega mælieiningin. Þessi mælieining er meðal 

annars notuð þegar starfsmaður skólans óskar eftir stöðuhækkun 

(Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 65-67). Ein ráðlegginga nefndarinnar er að 

mat nemenda sé aukið og að kerfið í heild sinni sé metið. Dæmi um það væri 

að meta kennsluaðferðir, uppbyggingu námsins og í raun allt námið í heild en 

ekki  bara horfa á einstök fög. Einnig er bent á að skólinn ætti að gera 

reglulegar ráðstafanir til að auka kennslufærni starfsfólks og þá sérstaklega 

stundakennara (Menntamálaráðuneyti, 2008d, bls. 78-79). 

6.3.2 Háskólinn á Akureyri 

Fjallað er um markmið og hlutverk skólans í kafla tvö í skýrslunni. Rætt er við 

kennara, yfirmenn og aðra sem taka þátt í stefnu skólans og samkvæmt 

nefndinni framfylgir HA grein tvö í lögum um háskóla. Nefndin nefnir þó að 

lágt hlutfall nemenda fari í skiptinám erlendis og mæla hún með því að skólinn 

hvetji nemendur í auknum mæli til að taka hluta úr námi sínu erlendis. Einnig 

nefnir nefndin að þar sem skólinn hafi svo hátt hlutfall nemenda í fjarnámi 

þurfi að veita því meiri athygli. Fjarnemar eru einn þriðji allra nemenda 

(Menntamálaráðuneyti, 2008b, bls. 5-9). 

Í fjórða kafla er fyrirkomulag kennslu og rannsókna tekið fyrir og er 

nefndin mjög ánægð með hversu mikil aukning hefur verið á rannsóknarvinnu 

innan skólans á seinustu árum. Fleiri alþjóðlegar rannsóknir eru gerðar, fleiri 

starfsmenn taka þátt í rannsóknum og mikil aukning er í útgefnum 

rannsóknarniðurstöðum. Nefndin ítrekar þó að kennarar þurfi að finna jafnvægi 

á milli rannsókna og kennslu. Þegar rætt var við einn kennara nefndi hann að 

sumir kennarar væru svo einbeittir á rannsóknir sínar að það kæmi niður á 

kennslunni. Nefndin var ánægð með þróun rannsókna hjá skólanum en helsta 
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gagnrýnin var sú að kennarar mega ekki láta kennsluna skipta minna máli þó 

þeir séu að vinna í eigin rannsóknum (Menntamálaráðuneyti, 2008b, bls. 14-

18). Í fimmta kafla skýrslunnar, þar sem farið er yfir menntunarkröfur 

starfsfólks, tekur nefndin fram að skólinn einblíni augljóslega á þörf 

starfsmanna fyrir uppbyggingu starfsferils þeirra og einnig á þjálfun starfsfólks. 

Allir starfsmenn fá árlega samtal við yfirmann þar sem rædd er þróun á 

starfsferli viðkomandi starfsmanns og eru atriði eins og vinna og væntingar 

starfsmannsins tekin sérstaklega fyrir. Nefndin telur það vera mjög jákvætt 

fyrir skólann að hvetja starfsmenn áfram að bæta sig í starfi líkt og skólinn 

gerir. Það helsta sem nefndin setur út á er að ef skólinn vill vera sjáanlegur og 

samkeppnishæfur skóli bæði innanlands og á alþjóðavísu þá þarf hann að vera 

sýnilegri og auglýsa sig betur. Einnig talar nefndin um að þar sem stór hluti 

starfsfólks sé stundakennarar eigi það að vera skikkað til að taka námskeið í 

kennslutækni, fyrir utan þá kennara sem eru fastir kennarar við aðra háskóla 

eða eitthvað slíkt (Menntamálaráðuneyti, 2008b, bls. 18-21). 

Í sjötta kafla skýrslunnar um skólagjöld og réttindi og skyldur nemenda 

er aðal áhyggjuefni nefndarinnar hversu hátt hlutfall brottfall nemenda er. 

Verið er að vinna í því að setja upp sérstakar reglur um rétt og skyldur 

nemenda og hvetur nefndin háskólann að klára það ferli. Lagt er til að skólinn 

uppfylli kröfur gæðakerfis er nefnist Europian Standards and Guidelines og 

öðlist þannig nánari upplýsingar um velgengi nemenda, starfshæfni nemenda 

og hafi nánari yfirsýn yfir brottfall nemenda (Menntamálaráðuneyti, 2008b, 

bls. 21-24).  

Kafli sjö fjallar um aðstöðu og þjónustu kennara og nemenda og er 

nefndin mjög ánægð með þessa þætti innan skólans. Stofurnar eru 

fullnægjandi, öll tæki eru nútímaleg, góð aðstaða er fyrir nemendur til að fara í 

tölvur og gott rými er fyrir hópverkefni. Eins er það jákvætt að nemendur hafa 

aðgang að skólanum allan sólarhringinn. Nefndin er ánægð með bókasafn 

skólans þar sem eru yfir 50 þúsund bækur. Þar sem skólinn er fremur nýr af 

nálinni er stöðugt reynt að bæta bókum og ritum í safnið. Nemendur skólans 

eru almennt ánægðir með bókasafnið en þeir létu þó í ljós von um að bókum og 

ritum yrði bætt í safnið. Nefndin tekur fram að skólinn uppfylli kröfur á þessu 

sviði en það eina sem að hennar áliti megi bæta tengist prentkvóta nemenda. 
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Nemendur eru háðir því að finna gögn á vefnum og þurfa því að prenta mikið 

út og því ætti skólinn ekki einungis að veita kennurum frían aðgang til 

prentunar heldur einnig nemendum. Ekki sé nóg fyrir nemendur að hafa þau 

200 blöð sem þeir fá úthlutað og þurfa síðan að kaupa aðgang eftir það 

(Menntamálaráðuneyti, 2008b, bls. 24-26).  

Innra gæðakerfi skólans er tekið fyrir í áttunda kafla skýrslunnar. 

Skólinn réð til sín í fullt starf gæðastjórnanda svokallað gæðakerfi sem kallast 

Quality Management System sem samþykkt var af stjórn skólans í maí 2005. 

Það kerfi heldur utan um alla starfsemi innan skólans, kennslu, rannsóknir, 

stjórnun og annað. Nefndin talar um að það sé mjög mikilvægt fyrir skólann að 

innleiða slíkt kerfi fyrir gæðastarf en á sama tíma talar hún um að kerfið sé 

mjög yfirgripsmikið og að jafnvel hefði verið betra fyrir skólann að innleiða 

kerfið einungis skref fyrir skref (Menntamálaráðuneyti, 2008b, bls. 26-28).  

Nefndin var á heildina litið ánægð með starf skólans og skólinn 

uppfyllti allar kröfur háskólalaga. Lítið var rætt við nemendur innan skólans og 

því kom ekki mikil gagnrýni frá þeim um hverju væri að þeirra mati ábótavant 

innan skólans og hvað vel væri gert.  

6.3.3 Háskólinn á Bifröst 

Í öðrum kafla skýrslunnar um markmið og hlutverk skólans er tekið fram að 

HB kynni sig út frá fjórum séreinkennum sem eru eftirfarandi: 

1. Hann er eini skólinn á landinu sem hefur sitt eigið háskólaþorp þar sem 

nemendum býðst að búa á háskólasvæðinu. 

2. Nemendur skólans sinna raunhæfum verkefnum í meira mæli en þekkist annars 

staðar. 

3. Stór hluti nemenda eyðir einni önn af náminu í öðrum tengdum háskóla 

erlendis. 

4. Skólinn býður upp á öflugasta fjarnámið hérlendis (Menntamálaráðuneyti, 

2008c, bls. 6). 

 Í fjórða kafla skýrslunnar um fyrirkomulag kennslu og rannsókna er sett 

út á þessi einkenni sem skólinn hefur sett sér. Sem dæmi er talað um að HB 

hafi án efa verið með þeim fyrstu sem buðu upp á mikið af raunhæfum 

verkefnum. Vel megi vera að nemendur fái fleiri þannig verkefni, en aðrir 
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skólar séu hins vegar farnir að feta í sömu fótspor. Einnig er það rétt að margir 

nemendur skólans eyði önn erlendis en þannig er það hjá mörgum öðrum 

skólum einnig. Nefndin tekur það til greina að skólinn var fljótur að tileinka sér 

fjarkennslu en hins vegar einblínir HB full mikið á bein samskipti milli kennara 

og nemenda. Að segja að skólinn sé með öflugasta fjarnámið hérlendis sé í 

raun orðum aukið og órökstudd fullyrðing (Menntamálaráðuneyti, 2008c, bls. 

13, 20). 

 Í fimmta kafla skýrslunnar um menntunarkröfu starfsfólks eru 

starfsmenn HB spurðir út í hvað þeim finnist betur megi fara hjá skólanum og 

þá atriði sem snúa að starfsfólkinu. Það sem bent var á var atriði sem nú þegar 

er í vinnslu hjá skólanum. Það er að lítið hafi verið gert til að umbuna 

starfsfólki fyrir velgengni og eins að lítið hafi verið gert til að refsa eða hegna 

starfsfólki fyrir illa unnin störf (Menntamálaráðuneyti, 2008c, bls. 14). 

 Í sjötta kafla skýrslunnar er tekið fram að HB hafi lægsta brottfalls  

hlutfall nemenda í viðskipta- og lögfræði af háskólum landsins og megi þeir vel 

vera stoltir af því. Félagsvísindi voru hér ekki talin með þar sem sú deild var 

ekki stofnuð fyrr en þremur árum áður en þessi skýrsla var gefin út. Nefndin 

ræddi við nemendur skólans og spurði þá um hvað þeir héldu að hvetti 

nemendur til að velja HB og hvaða ástæðu þeir teldu fyrir því að nemendur 

hættu námi í HB. Aðal aðdráttarafl skólans að mati nemenda var 

háskólasamfélagið, þjálfun sem þeir fá í forystuhæfileikum, hagnýtar æfingar 

og raunhæf verkefni, smæð skólans og persónulegt umhverfi á milli kennara og 

nemenda. Einnig voru nefndar ástæður eins og fyrri reynsla af frumgreinadeild 

eða sumarnámi skólans, orðspor og persónuleg meðmæli. Helstu ástæður sem 

nemendur nefndu fyrir brottfalli nemenda voru þær að nemendur fengju  

einfaldlega lágar einkunnir og gæfust upp eða þá að þeim fyndist skólinn of 

lítill fyrir þá. Sérstaklega var nefnt að yngri nemendurnir væru viðkvæmari 

fyrir því. Eldri nemendur voru þá frekar samviskusamari og margir þeirra með 

fjölskyldur. Nemendurnir voru almennt gjarnir á að nefna lítið brottfall úr 

skólanum og virtust á heildina litið ánægðir með skólann 

(Menntamálaráðuneyti, 2008c, bls. 16-17). Nefndin var einnig ánægð með að 

geta komið því á framfæri að nemendur skólans töluðu mjög vel um þá 

menntun sem þeir voru að hljóta. Nemendurnir voru virðulegir, töluðu 
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einstaklega góða ensku og voru sjálfum sér til sóma (Menntamálaráðuneyti, 

2008c, bls. 24).  

 Í sjöunda kafla skýrslunnar er talað um aðstöðu og þjónustu kennara og 

nemenda. Sérstaða skólans er vissulega háskólasamfélagið en um 700 manns 

búa á svæðinu. Aðstaða fyrir barnafólk felur í sér dagheimili og leikskóla fyrir 

börnin og næsti grunnskóli er í 17 km fjarlægð en samgöngur eru skaffaðar. Í 

skólinn sjálfum og á háskólasvæðinu er þráðlaust netsamband og öllu föstu 

starfsfólki eru útvegaðar fartölvur. Bókasafnið er mjög lítið, bæði þegar litið er 

til stærðar og fjölda bóka. Nemendur voru spurðir að því hvað þeim fyndist að 

helst mætti bæta í skólanum og var þá helst talað um að það vantaði 

hjúkrunarfræðing og brunabíl á svæðið, að það vantaði að samræma 

stundatöfluna þannig að skólinn væri búinn þegar börnin kæmu heim, að fleiri 

leiktæki og annað vantaði fyrir börnin, lægra leiguverð og betri aðstöðu til að 

læra, þá sérstaklega fyrir hópverkefni. Formaður nemendaráðs sagði þá að 

verið væri að vinna í að uppfylla þessar kröfur nemenda en benti þó á að inni í 

leiguverði sem nemendur borguðu væri margt sem aðrir leigusalar á almenna 

markaðnum væru ekki að bjóða, eins og þráðlaust internet og fleira. Nefndin 

ræddi einnig við stjórnendur ýmissa þjónustutengdra þátta skólans og bentu 

þeir á nokkra jákvæða þætti sem skólinn býður upp á. Var þar tekið fram að 

nemendum býðst að fá námsráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og ráðgjöf vegna 

starfsferils. Hægt er að fá fimm bókaða tíma í einkaráðgjöf á hverri önn. Einnig 

er boðið upp á sérstaka hjálp fyrir lesblinda. Á heildina litið var nefndin ánægð 

með aðstöðu skólans og  taldi að þjónustan sem í boði væri fullnægði  þörfum 

nemenda og starfsfólks (Menntamálaráðuneyti, 2008c, bls. 18-19). 

 Í áttunda kafla skýrslunnar er farið í innra gæðakerfi skólans. Frá árinu 

2001 hefur HB verið að taka upp gæðakerfi sem kallast Excellence Model of 

the European Foundation for Quality Management (EFQM). Gefin er út 

gæðahandbók fyrir skólann en einnig er gefin út sérstök gæðahandbók sem 

eingöngu er ætluð kennurum skólans og kallast „starf kennarans“. Nefndin 

gagnrýnir gæðastarf skólans. Fram kemur hjá nefndinni að skólinn sé 

greinilega farinn að vinna í gæðastarfi en að ekkert sé orðið fullnægjandi 

ennþá. Talað er um að HB séu á réttri leið og að hugmyndir þeirra að 

gæðastarfi séu margar hverjar mjög góðar en að eftir eigi að þróa þær betur. 
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Sett er útá EFQM líkanið með tilliti til þess að það henti háskólum ekki nógu 

vel. Mælt er með að þeir taki fremur upp kerfi sem kallast European Standards 

and Guidelines (Menntamálaráðuneyti, 2008c, bls. 20-22). 

6.3.4 Háskólinn í Reykjavík 

Í öðrum kafla skýrslunnar er fjallað almennt um markmið og hlutverk skólans 

út frá lögum um háskóla. Fjallað er um markmið skólans, rætt er við kennara 

um aðkomu þeirra að markmiðinu og þar kemur fram að kennarar taka þátt í 

gerð markmiðsins. Samkvæmt mati nefndarinnar framfylgir HR grein tvö í 

lögum um háskóla. Nefndin tekur þó fram að skólinn þurfi að minnka frelsið 

sem deildirnar fá til að stofna rannsóknarmiðstöðvar og stofnanir svo þær 

ávinni sér frekar alþjóðlega viðurkenningu (Menntamálaráðuneyti, 2008a, bls. 

6-8). 

Þriðji kafli skýrslunnar er umfjöllum um stjórnsýslu skólans og þar 

kemur fram að yfir hverri deild er forseti sem heyrir undir rektor. Forseti 

deildar ber ábyrgð á mikilvægri skipulagningu, uppkasti að fjárhagsáætlun og 

ráðningu kennara og annars starfsfólks. Fram kemur að uppbygging deildanna 

þriggja er mjög ólík sem gæti útskýrst af ólíkri stærð deildanna en í viðtali við  

starfsfólk þeirra kom þó fram að stærri og einsleitari uppbygging deildanna 

væri æskileg. Ráðleggingar nefndarinnar eru að skólinn eigi að leitast eftir því 

að hafa meira samræmi í innri skipulagningu deildanna (Menntamálaráðuneyti, 

2008a, bls. 8-10). 

Fyrirkomulag kennslu og rannsókna er umfjöllunarefni fjórða kaflans. 

Þar er upptalning á þeim gráðum sem í boði eru í HR. Tekið er fram að í þeim 

gögnum sem nefndin fékk væri skólinn ekki samkvæmur sjálfum sér í 

fræðiheitum þar sem ýmist er notast við BSc gráðu eða BS gráðu. Nefndin 

tekur fram að gæta þurfi samræmis í þessum efnum. Farið er yfir nám hverrar 

deildar og hvernig skólinn leggur mikla áherslu á rannsóknir kennara sinna. 

Tillögur nefndarinnar liggja í því að kennslustefnu vantaði í viðskiptadeild og í 

kennslu- og lýðheilsudeild, einnig þurfi að hafa fleiri gögn um námið 

aðgengileg. Upplýsingum um fjarnámið væri einnig ábótavant 

(Menntamálaráðuneyti, 2008a, bls. 10-13). 



Lokaverkefni 2106  FÞ, SHS 

- 52 - 

 

Í kafla fimm er farið í menntunarkröfur starfsfólks sem hefur sjö flokka 

akademíska skiptingu. Það sem vakti athygli nefndarmanna var hversu hátt 

hlutfall starfsmanna voru stundakennarar, þá sérstaklega í viðskiptadeildinni. 

Viðbrögð HR við þessu voru að þar sem það væri skortur á nógu hæfu 

starfsfólki í vissum greinum væri notast við stundakennara og einnig væri gott 

fyrir nemendur að hafa samskipti við viðskiptafólk og lögfræðinga. HR leggur 

metnað í hæft starfsfólk og býður samkeppnishæf laun að eigin mati en skólinn 

leggur áherslu á að það er meira en launin sem laðar starfsfólk að skólanum 

(Menntamálaráðuneyti, 2008a, bls. 14-15). 

Sjötti kafli fjallar um skólagjöld og réttindi og skyldur nemenda. 

Nefndin spurði kennara hver ástæðan væri fyrir því að nemendur velja HR. 

Þeirra skoðun var meðal annars sú að þar er lögð áhersla á hópavinnu, hagnýt 

verkefni og að samkeppnisstaða skólans væri það sem laðaði nemendur að 

skólanum. Þegar nefndin hitti nemendur, bæði núverandi og brautskráða, voru 

svör þeirra þau að orðspor, þægileg samskipti og kennsluaðferðir hefðu laðað 

þau að skólanum og að skólagjöld hefðu ekki verið hindrun. Það var samróma 

niðurstaða nemenda að skólinn hafi staðist væntingar (Menntamálaráðuneyti, 

2008a, bls. 15-16). 

Aðstaða og þjónusta við kennara og nemendur var umfjöllunarefni 

sjöunda kafla skýrslunnar. Þar er fjallað sérstaklega um kerfi sem skólinn 

hannaði sjálfur og kallast MySchool en það kerfi auðveldar skipulagningu 

kennara og nemenda. Hver áfangi hefur þar heimasíðu sem auðveldar aðgengi 

nemenda að upplýsingum tengdum sínum áföngum. HR er einnig með 

stuðningskerfi fyrir nemendur þar sem þeim nemendum sem eiga á hættu að 

hætta námi er boðin aðstoð og þeim nemendum sem gengur vel í námi er boðið 

að hjálpa samnemendum sínum með nærveru sinni í námshópum. Nefndin 

tekur þó fram í ráðleggingum sínum að það þurfi að kynna þessa starfsemi 

betur fyrir nemendum þar sem í viðtölum við nemendur kom fram að þeir hafi 

takmarkaða vitneskju um þetta (Menntamálaráðuneyti, 2008a, bls. 17-19). 

Innra gæðakerfi skólans var að mati nefndarinnar aðdáunarvert og tekið 

var sérstaklega fram í skýrslunni að handbók skólans um gæði kennslu fái 

meðmæli nefndarinnar. Kafli átta í skýrslunni fer í innri gæði sem að þeirra 

mati er gott þó það sé tekið fram að þegar kemur að skipulagningu námsskrár 
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og uppbyggingu áfanga þurfi að minnka frelsið og jafnvel fá utanaðkomandi 

aðstoð (Menntamálaráðuneyti, 2008a, bls. 20-22). 

Í samantekt skýrslunnar kemur fram að starfsfólk HR er vel hæft og 

stuðningur skólans við kennara og nemendur er mikill. Nefndin mælir með því 

að skólinn fái viðurkenningu á félagsvísindadeild sinni (Menntamálaráðuneyti, 

2008a, bls. 25, 27). 
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7 Könnun 

7.1 Aðferð 

Gerð var ein könnun en innan þeirrar könnunar var spurt um í hvaða skóla 

viðkomandi einstaklingur var. Eftir að könnuninni var lokað þá var henni skipt 

upp í fjórar einingar, ein fyrir hvern skóla og þá var hægt að sjá hverju 

nemendur hvers skóla svöruðu. Ekki var gert marktæknipróf á milli skóla og 

því er ekki marktækur samanburður á milli skólanna. Af þessum sökum eru 

skólarnir ekki bornir sérstaklega saman í könnunarkaflanum og því ber að líta á 

hvern skóla út af fyrir sig. Þegar talað er um heildartölur þá er verið að vitna í 

tölur sem komu í könnuninni sjálfri, óskiptri. Óháð því í hvaða skóla þeir eru.  

Vert er að taka fram að um huglægt mat nemenda er að ræða, sem að öllum 

líkindum hafa einungis beina reynslu af einum skóla en ekki öllum fjórum. 

7.1.1 Þátttakendur 

Lögð var könnun fyrir fyrsta árs fjar- og staðarnema í lögfræði og 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Háskólann á Bifröst 

og Háskólann í Reykjavík. Ákveðið var að senda könnunina einungis á fyrsta 

árs staðarnema skólanna. Ástæðan fyrir því var sú að þessir nemendur eru nýir 

í skólanum og hafa því nýlega tekið ákvörðun um að velja sér skóla. Þessir 

nemendur hafa því oftar en ekki myndað sér skoðun á því hvers vegna þeir 

völdu sinn skóla. Nemendur sem lengra eru komnir í náminu eru oft nemendur 

sem koma úr öðrum skólum eða eru að ljúka námi sem þeir byrjuðu á fyrir 

einhverju síðan.  

Í upphafi var ákveðið að könnunin yrði einungis send á staðarnema þar 

sem þeir eiga auðveldara með að dæma aðbúnað, stærð, nemendafjölda, 

staðsetningu skólans, það er hvort nemendur hafi flutt búsetu sína til að stunda 

nám sitt, og beina kennslu. Þegar könnunin var send til nemenda voru gerð þau 

mistök að starfsfólk HA sendi könnunina ekki einungis á fyrsta árs staðarnema 

heldur einnig á fyrsta árs fjarnema. Stór hluti nemenda í viðskiptafræði eru 

fjarnemendur og til að könnunin yrði marktæk var ákveðið að senda póst á hina 

skólana og biðja þá vinsamlegast að senda könnunina einnig á fjarnemendur, 

þar sem það átti við.  
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7.1.2 Mælitæki 

Spurningalisti með 19 spurningum sem innihélt spurningar tengdar vali þeirra 

á háskóla, upplifun eftir að nám er hafið, framhald náms, viðhorfi til 

skólagjalda, ásamt almennum spurningum um meðal annars kyn og aldur var 

sendur á nemendur skólanna. 

7.1.3 Framkvæmd 

Könnunin var útbúin með Outcome kannanakerfinu þar sem útbúinn var opinn 

veftengill þar sem nemendur smelltu á linkinn og tóku þátt í könnuninni. Þessi 

veftengill var sendur á starfsmenn háskólanna sem þeir síðan áframsendu á 

nemendur. Vegna persónuverndar vildu háskólarnir ekki gefa upp netföng 

nemenda og því var þessi leið valin.  Ítrekun var send út tvisvar sinnum, hjá 

öllum skólum nema HÍ sem vildi ekki gefa leyfi fyrir fleiri en einni ítrekun. 

Könnunin var send til rúmlega 1200 nemenda og svöruðu samtals 262 og var 

því um 22% svarhlutfall. Það má gera ráð fyrir að innan þessa hóps séu bæði 

erlendir nemar skólanna og einnig nemar sem hætt hafa námi eða skipt hafa um 

braut. Því má áætla að svarhlutfallið sé eitthvað hærra en 22%. Erfitt reyndist 

að fá leyfi til að leggja þessa könnun fyrir nemendur og einnig komu upp 

vandræði við að senda út könnunina eftir að leyfið var komið.  

7.1.4 Úrvinnsla 

Markmið könnunarinnar var að kanna hvað það var sem réð vali nemanda á 

háskóla. Var þá tekið tillit til aðbúnaðar, orðspors og ímyndar, skólagjalda, 

búsetu og fleiri þátta. Helstu svör sem leitast var eftir voru hvort staðsetning 

skólanna hafi haft áhrif, hvort fólk hafi flutt  á milli staða til að stunda nám sitt, 

hvort einhver vonbrigði með skólann hafi komið upp eftir að námið byrjaði, 

hver afstaða nemenda væri til skólagjalda og síðan hvort þeir hefðu valið sama 

skóla ef sömu skólagjöldin væru hjá öllum háskólunum. 

Þegar könnunin er skoðuð þarf að taka tillit til vikmarka sem segja til 

um það hvað sú prósentutala sem könnunarkerfið reiknar er nákvæm. 

Könnunin er í viðauka ritgerðarinnar og þar má sjá öll svörin með ákveðnum 

+/- vikmörkum svo það er 95% öruggt að hlutfallið sem kemur úr hverri 

spurningu er prósentutalan sem gefin er +/- vikmörkin. Þar sem ekki var 100% 
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svörun á könnuninni eru þeir sem svöruðu úrtak þýðis og þess vegna er notast 

við vikmörk. 

Tafla 11 Könnun - Svarhlutfall 

Skóli Viðtakendur Svarhlutfall 

HÍ 637 nemendur 11,3% 

HA 214 nemendur 28,5% 

HB 133 nemendur 75,9% 

HR 236 nemendur 11,9% 

 

Eins og sést á töflunni hér að ofan var mjög misjafnt milli skóla hversu hátt 

svarhlutfallið var. Mjög mikill munur er á hæsta og lægsta svarhlutfallinu og 

má það skýra að einhverju leyti af því að í HR geta nemendur skráð sig á lista 

þar sem þeir biðja um að það sé ekki sendur fjölpóstur á þá. Eitthvað var um 

það hjá HÍ að nemendur fengu ekki póstinn því pósthólfin voru full hjá þeim, 

einnig er mikið um erlenda nemendur í HÍ og það gæti skýrt lítið svarhlutfall 

hjá þeim skóla. 

Þegar spurt var um kyn þátttakenda í heildina voru 36,3% svarenda 

karlkyns en 63,7% kvenkyns. Þetta er talsverður munur en í öllum skólunum 

nema HR eru fleiri konur við nám en karlar. Það er einnig vert að taka fram að 

þegar litið var á könnunina út frá kynjamun, það er þegar borin voru saman 

svör karla og kvenna, voru svörin mjög sambærileg.  

7.2 Búseta 

Nemendur voru spurðir að því hvar þeir voru búsettir fyrir háskólanám og 

einnig hvar þeirra búseta væri nú. Þegar skoðuð er búseta nemenda Háskólans 

á Bifröst fyrir búsetu og núna sést greinilega að nemendur eru í nokkrum mæli 

að flytja í Borgarfjörðinn til að stunda nám sitt. Það voru einungis sjö búsettir á 

Vesturlandi fyrir nám en nú er 41 nemandi búsettur þar. Út frá könnuninni má 

gera ráð fyrir því að um það bil 23 hafi flutt frá höfuðborgarsvæðinu, þrír frá 

norðurlandi, fjórir frá suðurlandi og fjórir af austurlandi. Þegar litið er til hinna 

háskólanna, HR, HÍ og HA er ekki mikið um flutninga vegna skóla. Hjá HA 
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hafa sjö einstaklingar flutt á norðurlandið vegna námssetu, hjá HÍ hafa fjórir 

flutt á höfuðborgarsvæðið og hjá HR hafa fimm flutt á höfuðborgarsvæðið.  

Fjarnámið gerir nemendum kleift að stunda sitt nám í heimabyggð ef 

búseta er fjarri háskóla en flestir þeirra sem svöruðu könnuninni eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Fyrir háskólanám voru 163 nemendur með aðsetur á 

höfuðborgarsvæðinu en núna eru þeir 145. Þessi 11% fækkun er þá líklega 

tilkomin vegna þess að tveir þessara háskólar sem könnunin náði til eru á 

landsbyggðinni. 

7.3 Námið og nemendurnir 

Af þeim 262 sem svöruðu voru 184 í námi í viðskiptafræði og 78 í námi í 

lögfræði. Þar sem það eru 737 fyrsta árs nemar í viðskiptafræði er þetta 25% 

svarhlutfall hjá þeim. Í lögfræði eru 473 fyrsta árs nemar sem gerir 16,5% 

svarhlutfall hjá þeim.  

 

 

Mynd 5 Könnun – Fjöldi nemenda í viðskipta- og lögfræði við háskólana. 

Þegar horft var til þess hvort nemendur eru í fullu námi eða í námi að hluta til 

sést að 187 eru í fullu námi eða 71,4% og 75 í námi að hluta til eða 28,6%. Þar 

af er enginn í HR sem er í námi að hluta til og einungis 20,8% af svarendum í 

HÍ. HA og HB bjóða upp á fjarnám í viðskipta- og lögfræði. Hjá þeim skólum 

er 42,6% svarenda í HA í námi að hluta til og 33,7% hjá HB. Hægt er að draga 

þá ályktun að þessi háa prósentutala sé að miklu leyti tilkomin vegna 
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fjarnámsins hjá þessum skólum. Algengt er að fjarnemar stundi vinnu með 

náminu og séu þá jafnvel bara í nokkrum áföngum. 

 

 

Mynd 6 Könnun – Aldursdreifing allra skólanna 

Það er nær engin aldursdreifing í HR. Af þeim 28 manns sem svöruðu 

könnuninni voru allir 34 ára eða yngri og langstærsti hlutinn eða 78,6%  á 

aldrinum 20-24 ára. Hinir skólarnir hafa mun dreifðari aldursdreifingu þó HÍ sé 

með meirihluta á milli 20-24 ára. HÍ, HA og HB voru með um 13–21 % 

svarenda á aldrinum 40-49 ára sem stunda nám við skólann. Einungis tveir 

svarendur eru á aldrinum 50-59 ára og stunda þeir nám við HB. 

7.4 Áhrif á val til skólasetu 

Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á val nemenda til skólasetu. Spurt var 

hversu mikil áhrif hver þáttur hefur á val þeirra til skólasetu. Gefnir voru fimm 

valmöguleikar en í töflunum hér að neðan er þetta sett upp með þremur 

valmöguleikum til betri aðgreiningar. Hjá HA svaraði nær helmingur að hún 

skipti frekar eða mjög miklu máli og gæti það að miklu leyti skýrst af því að 

skólinn er staðsettur á Akureyri og gott fyrir nemendur þaðan að þurfa ekki að 

flytja vegna námssetu. Yfir heildina voru um 24% svarenda sem töldu 

staðsetningu hafa hvorki mikil né lítil áhrif og það voru 36% sem svöruðu 

engin eða frekar lítil áhrif.  
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Tafla 12 Könnun – Staðsetning, svör hvers skóla 

Háskóli Frekar eða mjög mikil Hvorki né Frekar lítil eða engin 

HÍ 43% 26,4% 30,6% 

HA 49,2% 11,5% 39,3% 

HB 35,7% 25,7% 38,7% 

HR 28,6% 35,7% 35,7% 

Allir skólar 40,1% 23,7% 36,2% 

 

Eins og sést á töflunni hér að ofan þá er ekki mikill munur á áhrifum 

staðsetningar þegar litið er á heildarfjölda svarenda.  

Tafla 13 Könnun – Stærð og nemendafjöldi hvers skóla 

Háskóli Frekar eða mjög mikil Hvorki né Frekar lítil eða engin 

HÍ 7% 52,8% 40,2% 

HA 29,5% 34,4% 36,1% 

HB 44,6% 26,7% 28,7% 

HR 78,6% 10,7% 10,7% 

Allir skólar 34,4% 34% 31,6% 

 

Þegar horft er til stærðar skólanna og nemendafjölda hefur stærðin haft frekar 

eða mjög mikil áhrif á 79% svarenda hjá HR. Lítil áhrif stærðar eru hjá HÍ þar 

sem svarhlutfallið var 7%. Hjá HB og HA var dreifingin meiri en þar voru það 

45% nemenda í HB og 30% hjá HA sem fannst það skipta frekar eða mjög 

miklu máli.  
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Tafla 14 Könnun – Aðbúnaður hvers skóla 

Háskóli Frekar eða mjög mikil Hvorki né Frekar lítil eða engin 

HÍ 37,6% 43,1% 19,4% 

HA 31,2% 37,7% 31,2% 

HB 58,5% 27,7% 13,9% 

HR 85,7% 14,3% 0- 

Allir skólar 49,2% 32,8% 17,9% 

 

Þegar talað er um aðbúnað skólanna er átt við alla aðstöðu innan skólans. Það 

getur verið aðstaða á bókasafni, matsalur, aðstaða til að læra, tölvubúnaður 

fyrir nemendur, bæði á bókasafni og í tölvustofum, tölvubúnaður sem notaður 

er til kennslu, til dæmis upptökutæki svo nemendur geti hlustað á fyrirlestra á 

netinu, og annað slíkt.  

 Þegar nemendur svara spurningunni um hversu mikil áhrif aðbúnaður 

hafði á val þeirra til skólasetu var meirihluti svarenda HÍ og HA á þeirri skoðun 

að það skipti þá hvorki miklu né litlu máli. Hjá HB voru 58,4% svarenda sem 

sögðu aðbúnað skipta frekar eða mjög miklu máli og 85,7% svarenda HR  

Tafla 15 Könnun – Orðspor og ímynd hvers skóla 

Háskóli Frekar eða mjög mikil Hvorki né Frekar lítil eða engin 

HÍ  79,2% 16,7% 4,2% 

HA 64% 26,2% 9,9% 

HB 76,2% 14,9% 9% 

HR 100% - - 

Allir skólar 76,8% 16,4% 6,8% 
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Fólk virðist mikið hugsa út í orðspor og ímynd háskólanna þegar það velur sér 

skóla því hlutfall þeirra sem töldu það skipta frekar eða mjög miklu máli var 

hátt hjá öllum skólunum. Þegar litið er á heildarfjölda svarenda var hlutfallið 

undir meðallagi hjá HA, eða 64%. Það getur verið af þeim sökum að hann er 

staðsettur á landsbyggðinni. Því eru margir þeirra sem eru staðsettir nálægt 

Akureyri sem velja sér skólann sökum staðsetningar. Þrátt fyrir þetta telst 

svarhlutfallið fremur hátt. 

7.5 Skólaseta 

Þegar litið er á heildartölur svarenda er þeirra núverandi háskóli fyrsti 

valkostur hjá 84,7% nemenda. HR var eini skólinn sem var með 100% hlutfall 

þar í fyrsti kostur en annars var það 90,3% hjá HÍ, 83,6% hjá HA og 77,2% hjá 

HB.  

Þar sem spurt var hvort viðkomandi skóli væri þeirra fyrsti valkostur 

þótti einnig við hæfi að athuga hvort nemendur hefðu orðið fyrir vonbrigðum 

með eitthvað eftir að skólaganga hófst. Þessi spurning var þannig upp sett að 

nemendur gátu valið fleiri en einn valmöguleika þar sem að yfirleitt er það ekki 

bara eitthvað eitt sem hefur áhrif á upplifun nemenda á skólanum. Vonbrigði 

nemenda HR voru ekki mikil því 75% svarenda höfðu ekki orðið fyrir 

vonbrigðum með staðsetningu, orðspor og ímynd, stærð, aðbúnað, kennslu né 

neitt annað. Þessi liður, nei ekkert, var hæstur hlutfallslega séð hjá öllum 

skólunum nema HA þar sem að vonbrigði með kennslu voru ofar á lista með 

42,6% á móti 37,7% svarenda sem urðu ekki með vonbrigðum með neitt. 

Hlutfall svarenda sem urðu ekki fyrir vonbrigðum með neitt hjá HÍ var 58,3% 

og 42,6% hjá HB.  

Það sem virðist standa upp úr með vonbrigði hjá nemendum er kennsla. 

Þar er hlutfallið áberandi hæst hjá Háskólanum á Akureyri og Háskólanum á 

Bifröst. Þessir skólar eru báðir með öflugt fjarnám og það verður að teljast 

líklegt að stór hluti óánægjunnar sé vegna kennslu við fjarnema, að minnsta 

kosti eru þeir nemendur sem kvarta innan HA í flestum tilfellum að nefna 

fjarnám. 
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Mynd 7 Könnun – Óánægja með kennslu hjá hverjum skóla fyrir sig 

Annar valmöguleiki fyrir nemendur var aðbúnaður þar sem 21,4% heildar 

fjölda svarenda höfðu orðið fyrir vonbrigðum. Útkoman var sú að 26,4% 

svarenda hjá HÍ urðu fyrir vonbrigðum og 21,3% svarenda hjá HA. Einkareknu 

skólarnir voru með 19,8% hjá HB og 14,3 hjá HR. 

 Orðspor og ímynd hefur staðið undir væntingum svarenda ríkisreknu 

háskólanna því enginn hakaði við þann valmöguleika hjá HÍ og HA. Einungis 

tveir einstaklingar hjá HR hafa orðið fyrir vonbrigðum með þetta en það vekur 

athygli að 24,8% svarenda hjá HB hafa orðið fyrir vonbrigðum með orðspor og 

ímynd Háskólans á Bifröst. Þar virðist hins vegar ekki vera vonbrigði með 

stærð skólans þar sem enginn svarenda þaðan hakaði við stærð. Stærðin virtist 

ekki valda vonbrigðum hjá nemendum HÍ þar sem einungis 15,3% svarenda 

þaðan urðu fyrir vonbrigðum með stærðina. Aðeins tveir einstaklingar hjá HR 

urðu fyrir vonbrigðum með stærð skólans og enginn hjá HA.  

 Þar sem þetta er ekki tæmandi listi yfir hluti sem gætu valdið 

vonbrigðum hjá skólum var nemendum gefinn möguleiki á að velja annað og 

þá jafnvel tilgreina það og voru 13% heildarsvarenda sem völdu þann 

möguleika. Svörin sem komu voru margvísleg en sem dæmi má nefna 

óhentuga stundatöflu hjá lögfræðinemum, gamaldags uppsetningu á námi og að 

kennarar eru seinir að skila af sér einkunnum í Háskóla Íslands. Hjá 

Háskólanum á Akureyri virðist til dæmis þjónusta við fjarnema valda 

vonbrigðum, ekki næg upptaka á kennslu staðarnema og kennslufyrirkomulagi 
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ábótavant. Athugasemdir nemenda við Háskólann á Bifröst voru til dæmis um 

starfshætti, skilningsleysi og stjórnun skólans, að það sé ekki hlustað á 

ábendingar nemenda og svo að leiguverð og skólagjöld séu of há. Nemendur 

Háskólans í Reykjavík nefndu til dæmis of lítið húsnæði og of fá bílastæði. 

Þrátt fyrir margvíslegar athugasemdir um skóla sína þá eru langflestir eða 

81,7% heildarsvarenda sem hyggjast mæla með skóla sínum við aðra en 

einungis 6,1% sem munu ekki gera það. 

 

 

Mynd 8 Könnun – Hlutfall svarenda hvers skóla sem hyggjast mæla með sínum skóla 

7.6 Framhald náms 

Nemendur voru spurðir út í það hvort þeir hugðust stefna á að ljúka núverandi 

námi í núverandi skóla. Í framhaldi af því var spurt hvort nemendur stefndu á 

frekara nám eftir það nám sem þeir stunda nú og síðan ef þeir svöruðu þeirri 

spurningu játandi var spurt í hvaða skóla þeir myndu fara í framhaldsnám. 

 Mikill meirihluti ætlar að ljúka sínu námi í sínum skóla eða 79% 

heildarsvarenda, þeir óákveðnu voru 13,4% en þeir sem ætla að ljúka náminu í 

öðrum skóla eða jafnvel að hætta í þessu námi eru 7,6%.  

 Mjög margir stefna á frekara nám eftir að bakkalárgráðu er lokið, 

65,7% heildarsvarenda eru ákveðnir í að fara í frekara nám á móts við 5,7% 

sem ætla að hætta námi eftir þetta nám. Óákveðnir voru svo 28,6%. 
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 Mjög margir nemendur hyggjast fara í einhverskonar framhaldsnám 

eftir það nám sem þeir stunda nú. Þegar þeir nemendur sem ætla í 

framhaldsnám voru spurðir út í það í hvaða skóla þeir myndu fara þá voru mjög 

margir sem völdu sama skóla og þeir stunda nú.  

 Svarhlutföll nemenda í HÍ skiptust nokkuð jafnt á milli þess að fara í 

sama skóla og þeir stunda nú nám, að fara í nám erlendis eða þá að þeir voru 

óákveðnir. Einungis tveir svarendur hyggja á nám í öðrum skóla hérlendis og 

var sá skóli í bæði skiptin HA. 

 

 

Mynd 9 Könnun – HÍ, áform svarenda um framhaldsnám 

Nemendur HA voru með hátt svarhlutfall merkt sem „veit ekki“ en þar á eftir 

var hæsta hlutfall svarenda HA sem merktu við sama skóla og þeir stunda nú.  

 

 

Mynd 10 Könnun – HA, áform svarenda um framhaldsnám 

Svarendur HB voru flestir á því að stunda nám erlendis en einnig var hátt 

hlutfall svarenda sem ekki voru búnir að ákveða hvar þeir myndu stunda 
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framhaldsnám. Þriðja hæsta svarhlutfallið hjá HB var síðan að fara í 

framhaldsnám í öðrum skóla hérlendis. Bifröst var með örlítið hærra hlutfall 

samtals yfir val á öðrum háskólum hérlendis en svörin voru tekin saman yfir 

alla skólana sem hægt var að velja úr, sem voru HÍ, HR og HA, hérlendis og 

var þá svarhlutfallið þar 20,3% en 19% fyrir sinn eigin skóla. 

 

 

Mynd 11 Könnun – HB, áform svarenda um framhaldsnám 

Þeir nemendur sem stefna á að fara í framhaldsnám þá var nær helmingur 

svarenda HR sem hyggja á framhaldsnám við sinn skóla. Næst hæsta 

svarhlutfallið var síðan hjá þeir sem voru óákveðnir og valmöguleikinn 

„erlendis“ kom næst á eftir. Einungis tveir stefna á framhaldsnám í öðrum 

skóla hérlendis og var HÍ valinn í bæði skiptin. 

 

 

Mynd 12 Könnun – HR, áform svarenda um framhaldsnám 
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Á heildina litið þá virðist fólk almennt vera ánægt með val sitt á skólanum sem 

það hefur valið að stunda nám við og mikill meirihluti nemenda í heild mun 

mæla með sínum skóla við aðra. Mikill meirihluti nemenda er ákveðinn í að 

fara í framhaldsnám eftir núverandi nám og þeir nemendur sem eru búnir að 

ákveða í hvaða skóla þeir vilja fara í framhaldsnám ætla að stórum hluta að fara 

annað hvort erlendis í nám eða halda áfram í þeim skóla sem þeir eru nú í. 

7.7 Skólagjöld / skráningargjöld 

Spurt var um viðhorf nemenda til skólagjalda og skráningargjalda. Þegar litið 

er á svör nemenda HR þá er enginn svarandi sem telur skólagjöldin vera frekar 

eða mjög lág. Stærsti hluti svarenda er á þeirri skoðun að skólagjöldin séu 

frekar eða mjög há en þó eru 7,1% svarenda sem finnast þau hæfileg. 

Skólagjöld námsársins 2009-2010 fyrir nám í viðskipta- og lögfræði við HR 

eru 308.000 krónur fyrir námsárið. Nær allir svarendur HB telja að 

skólagjöldin séu frekar eða of há. Enginn var á þeirri skoðun að skólagjöldin 

væru frekar eða mjög lág og einungis tveir svarendur telja þau vera hæfileg. 

Skólagjöld fyrir nám í viðskipta- og lögfræði við HB eru 516.000 krónur fyrir 

námsárið 2009-2010. 

Tafla 16 Könnun – Afstaða til skólagjalda í einkareknum skólum 

 

 

 

 

 

 

skráningargjöld ríkisreknu skólanna eru töluvert lægri en skólagjöld einkareknu 

skólanna enda finnst flestum nemendum HÍ þau vera hæfileg og 15,3%  

svarenda telja þau vera frekar eða mjög lág. Svarendur HA sem telja 

skólagjöldin vera frekar eða mjög há eru 11,5% en stærsti hlutinn telur þau þó 

vera hæfileg. Samkvæmt lögum 85/2008 mega ríkisreknir skólar einungis 

innheimta skráningargjöld sem eru 45.000 krónur. 

 

Háskóli Frekar eða mjög há Hæfileg Frekar eða mjög lág 

HB 98% 2% - 

HR 92,9% 7,1% - 
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Tafla 17 Könnun – Afstaða til skráningargjalda í ríkisreknum skólum 

Hákóli Frekar eða mjög há Hæfileg Frekar eða mjög lág 

HÍ 20,8% 63,9% 15,3% 

HA 11,5% 72,1% 16,4% 

 

Að þessari spurningu lokinni voru nemendur ríkisreknu skólanna spurðir út í 

það hvort þeir hefðu heldur valið annan skóla en þann sem þeir stunda nú ef 

skólagjöldin væru þau sömu hjá öllum háskólum landsins. Ástæðan fyrir því að 

einungis nemendur ríkisreknu skólanna voru beðnir um að svara þessari 

spurningu var sú að líklegra þótti að nemendur þeirra skóla sem hafa lægri 

skólagjöld myndu skipta um skóla ef skólagjöldin væru þau sömu. Ekki þótti 

líklegt að nemandi sem borgar há skólagjöld myndi skipta yfir í ríkisrekinn 

háskóla ef gjöldin væru þau sömu.  Niðurstöður þessarar spurningar komu 

mjög á óvart þar sem flestir nemendur svöruðu neitandi. 

 

 

Mynd 13 Könnun – Hlutfall þeirra sem hefðu fremur valið annan skóla ef skólagjöldin væru 

þau sömu 

Þar sem flestir nemendur einkareknu skólanna virðast vera óánægðir með 

hversu há skólagjöldin eru var búist við því að niðurstöðurnar hjá þeim 

ríkisreknu myndu hugsanlega fara á annan veg. Var þá búist við að margir 

nemendur ríkisreknu skólanna hefðu jafnvel fremur valið þá skóla vegna þess 
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hve gjöldin væri lág og myndu þá jafnvel frekar velja annan skóla ef gjöldin 

væru þau sömu hjá öllum skólunum. Eins og mynd 11 sýnir svara flestir 

nemendur innan beggja skólanna þessu neitandi. 
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8 Umræður 

Þegar litið var á niðurstöður könnunarinnar þá komu svör HÍ oft á óvart. Ímynd 

höfunda á Háskóla Íslands var sú hann væri stór og gamaldags að þar sem hann 

er elsti háskóli landsins þá hafi hann ímynd visku og hinna gömlu gilda. Gert 

var ráð fyrir að húsnæði skólans væri ekki hið glæsilegasta og aðbúnaðurinn 

ekki góður. Þegar litið var svo á svör nemenda skólans þá voru nemendur 

almennt ánægðir með skólann. Þegar spurt var út í það hvort þeir hefðu orðið 

fyrir vonbrigðum með eitthvað hjá skólanum eftir að nám hófst þá svöruðu 

tæplega 60% nemenda því neitandi. Höfundar áætla þá að nemendur skólans 

séu búnir að gera sér grein fyrir stærð og aðbúnaði skólans áður en þeir hefja 

nám og verða því ekki fyrir vonbrigðum þar sem þeir eru kannski ekki búnir að 

gera sér neinar vonir við upphaf náms. Einnig getur ástæðan verið sú að þar 

sem þeir greiða lág skrásetningargjöld þá geri þeir ekki eins miklar kröfur til 

skólans eins og nemendur ríkisreknu skólanna.  

 Annar skóli sem að mati höfunda hefur sterka ímynd er HR. En hann 

myndi þá hafa ímynd alls hins nýja og tæknivædda og bjóða þá jafnvel upp á 

betri og nýstárlegri kennsluaðferðir. Þetta þarf ekki endilega að vera raunin um 

hvernig skólarnir eru en þetta er ímynd þeirra að mati höfunda. Ef litið er á 

lögfræðina sem er yfir 100 ára gamalt fag í Háskóla Íslands þá er borin virðing 

fyrir þessu námi og í könnuninni var nemandi HR sem hafði orð á því að það 

væri mjög ólíkt viðhorf til lagadeildar HR og HÍ, það má lesa úr orðum hans að 

það sé borin meiri virðing fyrir lagadeild HÍ. Það þarf ekki endilega að segja að 

námið þar sé betra en virðingin fyrir kennurunum og gömlu gildunum er til 

staðar. Þegar spurt var út í vonbrigði eftir að nám byrjaði svöruðu 75% 

svarenda HR því að það væri ekkert. Að sama skapi og hjá HÍ þá eru nemendur 

skólans væntanlega búnir að gera sér gein fyrir því hvernig skólinn er áður en 

þeir hefja nám. Auk þess greiða þeir mun hærri skólagjöld fyrir það að stunda 

nám í skólanum og eru þá væntanlega búnir að skoða vel kosti og galla skólans 

áður en skólinn er valinn.  

 Þeir skólar sem staðsettir eru á landsbyggðinni virðast fremur gleymast. 

HB er aðallega þekktur í dag fyrir viðskipta- og lögfræði kennslu en hann 

kennir einnig námsbraut til BA prófs sem kallast HHS sem inniheldur kennslu í 
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heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Einnig er kennd alþjóðafræði innan 

félagsvísindadeildar ásamt því sem þeir bjóða upp á nám innan 

frumgreinadeildar. HA býður upp á fjölda námsleiða en þar sem hann er 

staðsettur á landsbyggðinni og er mun minni en HÍ þá virðast nemendur velja 

HÍ frekar. Fólk er þá oft ekki tilbúið að flytjast búferlum og eru nemendur HA 

að stórum hluta nemendur sem búa í nágrenni við Akureyri. 

 Niðurstöður könnunar um viðhorf nemenda til skólagjalda komu 

höfundum ekki á óvart. Var þá spurt hvort þeim fyndust skólagjöldin of há, of 

lág eða hæfileg og voru niðurstöðurnar í grófum dráttum þær að nemendum 

einkareknu skólanna fundust þau of há en nemendum ríkisreknu skólanna þau 

vera hæfileg. Það sem kom höfundum þó sérstaklega á óvart voru niðurstöður 

spurningar um hvort nemendur ríkisreknu skólanna myndu skipta um skóla ef 

sömu skólagjöld væru innan allra skólanna. Búist var þá við því að þar sem 

munurinn er svo mikill á skólagjöldum á milli skólanna að margir nemendur 

ríkisreknu skólanna hefðu einungis sætt sig við að fara í ríkisrekinn skóla því 

það væri svo miklu ódýrara og myndu því fremur velja sér annan skóla ef 

gjöldin væru þau sömu hjá öllum. Það kom því alveg sérstaklega á óvart þegar 

flestir nemendur svöruðu þessari spurningu neitandi. 

 Vilji höfunda var að láta fjarnema skólanna ekki taka þátt í könnuninni 

því þeir geta ekki myndað sér eins sterka skoðun á aðbúnaði, staðsetningu, 

kennslu og öðru eins og staðarnemarnir. Af þeim sökum fannst höfundum 

spurningar á borð við vonbrigði eftir að nám hófst ekki vera eins marktækt og 

það hefði getað orðið. HA og HB eru með öflugasta fjarnámið og var óánægja 

með kennslu þar áberandi hæst. Að mati höfunda stafar þetta að stórum hluta til 

vegna fjarnema. Talað er um að nemendur séu óánægðir með mistök á 

upptökum og öðru slíku og flestu athugasemdirnar komu frá fjarnemum. 

 Komið hefur í ljós að minna brottfall sé hjá einkareknu skólunum 

heldur en þeim ríkisreknu. Höfundar áætla að það sé vegna þess að 

kostnaðurinn er meiri fyrir nemendur sem fara í einkarekinn skóla að þá sýni 

þeir meiri metnað við nám sitt og eru ekki eins tilbúnir að gefast upp þar sem 

þeir hafa lagt mikinn pening í námið. 
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9 Niðurstöður 

Aðal markmið rannsóknarinnar var að skoða rekstur háskóla á Íslandi og finna 

út hver munurinn var á milli einkarekinna og ríkisrekinna háskóla. Með það í 

huga var lögð könnun fyrir nemendur tveggja ríkisrekinna og tveggja 

einkarekinna skóla til að sjá hvað hafði áhrif á val þeirra til skólasetu og finna 

jafnframt út hvort skólagjöld hefðu einhvern hlut að máli.  

 Tekinn var saman munurinn á rekstrarformi einkarekinna og 

ríkisrekinna háskóla og kom þá í ljós að samkvæmt lögum mega ríkisreknu 

háskólarnir ekki innheimta skólagjöld heldur einungis þeir einkareknu. Auk 

þess sem einkareknir háskólar innheimta skólagjöld þá fá þeir sama fjármagn á 

hvern nemanda frá ríkinu til kennslu og ríkisreknu skólarnir, einnig fá allir 

skólarnir rannsóknarstyrk frá ríkinu en er sú upphæð þó mismunandi á milli 

skóla. Fjárhagslegt málefni sem aðskilur einkarekna skóla frá þeim ríkisreknu 

eru húsnæðismál. Ríkið spilar stærri þátt í fjármögnun á húsnæði ríkisreknu 

skólanna en einkareknu skólarnir sjá um sína fjármögnun sjálfir. 

 Mjög ólíkt aðgengi er að upplýsingum einkarekinna og ríkisrekinna 

háskóla. Gögn ríkisreknu háskólanna eru opinber gögn og sem dæmi þá er 

ársreikningur þeirra hluti af ríkisreikningi sem gefin er út árlega. 

Ríkisreikningur inniheldur einnig upplýsingar um fjárframlög ríkisins til 

einkaskólanna en að öðru leyti eru þessar upplýsingar ekki opinberar. Þegar 

leitast var eftir þessum upplýsingum hjá HR og HB gátu skólarnir ekki séð sér 

fært að veita upplýsingar um ársreikninga og bentu einungis á ársskýrslur 

skólanna sem veita mjög grófa mynd af rekstri skólanna.  

 Þegar litið var til lagaumhverfis skólanna kom í ljós að mikill munur 

var á lagaumhverfi einkareknu skólanna annars vegar og ríkisreknu skólanna 

hins vegar. Lög um háskóla númer 63 frá 13. júní 2006 eru lög um alla háskóla 

á landinu en svo eru lög um opinbera háskóla númer 85 frá 12. júní 2008 sem 

gilda einungis um háskóla sem eru í eigu ríkisins. 

 Teknar voru saman ársskýrslur skólanna fyrir árið 2007 og var hver 

skóli skoðaður fyrir sig. Stærsti rekstrarkostnaður allra skólanna var laun og 

launatengd gjöld. Hjá HÍ voru það 47,9% af heildarútgjöldum skólans, 72,5% 

hjá HA, 66,9% hjá HB og 63,8% hjá HR. 
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 Þegar skipting á tekjum skólanna var skoðuð þá skiptast tekjur HÍ 

þannig að fjármagn frá ríkinu var 58,5% af heildartekjum, 41,% af sértekjum. 

Hjá Ha skiptist það þannig að ríkisframlagið var hæst með 76% af 

heildartekjum, framlög með 12,2% og innritunargjöld og aðrar óskilgreindar 

tekjur voru 15,4%. Skipting HB var þannig að framlag frá ríkinu var 36,5%, 

skólagjöld 43,6%  og aðrar tekjur 19,9%. Að lokum var skipting HR þannig að 

framlag ríkissjóðs var 55,1%, Skólagjöld og aðrar tekjur 38,3% og styrkir 

6,7%. Þessi skipting skólanna kom á óvart þar sem búist var við að 

ríkisframlagið myndi vera áberandi hæst hjá ríkisreknu skólunum og að 

skólagjöldin myndu þá vera hæsti liðurinn hjá þeim einkareknu. Ríkisframlagið 

er áberandi hæst hjá HA en þó ekki eins hár hjá HÍ. Munur er þó á að HÍ rekur 

Happdrætti Háskóla Íslands og á það stóran þátt í fjármögnun skólans. Hjá HB 

kemur stærsti hluti tekna af skólagjöldum en ekki hjá HR.  

 Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að nemendur voru almennt 

mjög ánægðir með skólann sinn og var skólinn sem þeir völdu sér þeirra fyrsti 

valkostur í 85% tilfella. Á heildina litið sá langstærstur hluti nemenda ekki eftir 

því vali sem þeir gerðu við val á háskóla því flestir nemendur myndu mæla 

með sínum skóla við aðra og stór hluti stefndi á að ljúka því námi sem þeir eru 

nú í, í þeim skóla sem þeir stunda nú. Margir nemendur stefndu einnig á að fara 

í framhaldsnám og þeir nemendur sem voru búnir að ákveða í hvaða skóla þeir 

myndu fara völdu margir sama skóla fyrir framhaldsnám sitt. Stór hluti var þó 

óákveðinn og margir vildu einnig fara erlendis en það kom þó nokkuð á óvart 

hversu margir voru hlynntir sínum eigin skóla fyrir framhaldsnám því enginn 

skólanna var með hærra svarhlutfall hjá neinum öðrum tilteknum skóla 

hérlendis en sínum eigin. 

 Það helsta sem kom á óvart í niðurstöðum könnunarinnar var kaflinn 

um skólagjöldin. Talið var að margir nemar í ríkisreknu skólunum hafi ekki 

viljað velja sér einkarekinn skóla vegna þess hve skólagjöldin hafi verið há og 

því sætt sig við að fara í ríkisrekinn skóla. En þegar þeir nemendur sem stunda 

nám í ríkisreknu skólunum voru spurðir út í hvort þeir hefðu fremur valið sér 

annan skóla ef sömu skólagjöldin væru innan allra skólanna svöruðu flestir 

nemendur því neitandi. 



Lokaverkefni 2106  FÞ, SHS 

- 73 - 

 

 Þegar nemendur voru spurðir út í hvort stærð og staðsetning hafi skipt 

máli þegar þeir völdu sér háskóla þá virðist staðsetningin hafa haft meiri áhrif 

hjá ríkisreknu skólunum en þeim einkareknu. Hjá HA svaraði nær helmingur 

að hún skipti frekar eða mjög miklu máli og 43% svarenda hjá HÍ.  

 Þar sem að staðsetningin virðist skipta meira máli hjá nemendum 

ríkisreknu skólanna er hægt að áætla að þeir velji sér staðsetningu og svo skóla 

á móts við nemendur einkareknu skólanna sem velja sér skóla óháð 

staðsetningu. Stærð skólanna hafði mikil áhrif hjá 79% nemenda hjá HR. 

Minnstu áhrif stærðar voru hjá HÍ þar sem svarhlutfallið þar var einungis 7%. 

Þetta svarhlutfall vekur athygli þar sem HÍ er fjölmennasti skólinn hér á landi 

en HR síðan næst fjölmennasti, nemendum HR fannst stærðin skipta miklu 

máli en ekki nemendum HÍ. Áætla má að nemendur HÍ líti kannski ekki á stærð 

skólans sem kost eða galla heldur eru búnir að gera sér grein fyrir stærð hans 

löngu áður en þeir hefja nám sitt og finnist það þá kannski ekki skipta máli. 

Nemendur HR hugsa þá líklega meira um stærð, aðbúnað og annað þegar þeir 

velja sinn skóla. Svarhlutfallið hjá HA og HB var mun dreifðara. 

 Nemendur voru spurðir hvort aðbúnaður, orðspor og ímynd hafi haft 

áhrif á val þeirra til skólasetu. Meirihluti nemenda ríkisháskólanna var 

sammála um að aðbúnaður skipti þá hvorki miklu né litlu máli. Hann virðist 

skipta meira máli fyrir nemendur einkareknu háskólanna þar sem 58,4% 

nemenda í HB og 85,7% nemenda í HR sögðu að aðbúnaður skipti þá frekar 

eða mjög miklu máli. Gert er ráð fyrir að nemendur hugsi kannski ekki mikið 

um aðbúnað þegar valinn er skóli heldur kemur það oft bara í ljós þegar á 

staðinn er komið. Eðlilegt er að nemendur einkareknu skólanna telji það skipta 

meira máli en nemendur ríkisreknu skólanna þar sem þeir gera oft meiri kröfur 

til skólanna vegna þess að þeir eru að borga meira fyrir námið en þeir sem eru í 

ríkisreknu skólunum. Fólk virðist mikið hugsa út í orðspor og ímynd 

háskólanna þegar það velur sér skóla því hlutfall þeirra sem töldu það skipta 

frekar eða mjög miklu máli var hátt hjá öllum skólunum. Hæst var það 100% 

hjá HR en lægst hjá HA eða 64% og getur það verið af þeim sökum að hann er 

staðsettur á landsbyggðinni og eru margir þeirra sem eru staðsettir nálægt 

Akureyri sem velja sér skólann sökum staðsetningar.  
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 Þegar nemendur höfðu lokið spurningum um hvort stærð, staðsetning, 

orðspor og ímynd, aðbúnaður  og annað hafi haft áhrif á val þeirra til skólasetu 

þá voru þeir einnig spurðir hvort þeir höfðu orðið fyrir vonbrigðum með 

eitthvað af þessu eftir að þeir byrjuðu í viðkomandi skóla. Það sem virðist 

standa upp úr með vonbrigði hjá nemendum er kennsla. Þar er hlutfallið 

áberandi hæst hjá HA (42,6%) og Háskólanum á Bifröst (40,6%). Þessir skólar 

eru báðir með öflugt fjarnám og það verður að teljast líklegt að stór hluti 

óánægjunnar sé vegna kennslu við fjarnema. 
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