
 
 
Reglur  um Starfsþróunarsjóð kennara  
 
1.  gr. 

Starfsþróunarsjóður kennara Listaháskólans hefur það meginhlutverk styðja við starfsþróun 
kennara skólans. Með starfsþróun er átt við endurmenntun á því sviði sem kennarinn starfar og 
hverja þá viðleitni hans sem telja má að leiði til eflingar í faglegu starfi.  
   
2. gr. 

Tekjur sjóðsins eru framlög skólans skv. rekstraráætlun og aðrar tekjur sem sjóðnum kunna að 
hlotnast. 
 
3.  gr. 

Stjórn Starfsþróunarsjóðs kennara er skipuð rektor, sem jafnframt er formaður stjórnar, 
deildarforsetum og fulltrúum fastráðinna kennara, einum frá hverri deild. Fulltrúar kennara eru 
tilnefndir til tveggja ára í senn.  
 
Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um málefni sjóðsins innan þess ramma sem reglur þessar setja. 
Ákvarðanir um styrkveitingar fara fram á fundum sjóðsins með þátttöku allra fulltrúa sem 
viðstaddir eru. Minnst þarf helmingur fulltrúa að sitja fund stjórnar til að hann geti ákveðið með 
styrkveitingar. 
 
4. gr. 

Framkvæmdastjóri Listaháskóla Íslands sér um rekstur og vörslu Starfsþróunarsjóðs í umboði 
stjórnar sjóðsins. Forstöðumaður rannsóknaþjónustu skólans er ritari sjóðsins.  

 
5.  gr. 

Rétt til að sækja um styrk úr sjóðnum hafa allir fastráðnir kennarar Listaháskóla Íslands. Auk 
þess hafa stundakennarar, sem kennt hafa yfir 50 kennslustundir á yfirstandandi misseri 
(jafngildir 25 fræðifyrirlestrum), rétt á að sækja um styrk. 
 
6. gr. 

Meðal efnisþátta, sem sjóðurinn styrkir, er  þátttaka í  námskeiðum, ráðstefnum og sýningum, 
miðlun og listflutningur á opinberum vettvangi, fyrirlestrahald utan skólans, kynnisferðir og 
kynningarstarf, og tengslamyndun. Í þessu felst að sjóðurinn veitir styrki vegna ferðakostnaðar, 
námskeiðsgjalda, ráðstefnugjalda, og styrki til sjálfstæðra verkefna kennara sem spretta af 
listsköpun þeirra og/eða fræðilegum störfum. Verkefnin skulu vera skýrt skilgreind og með 
afmarkandi tímasetningum. 
 
7. gr. 

Auglýst er eftir umsóknum tvisvar sinnum á skólaári, snemma á haustmisseri og snemma á 
vormisseri.  
 



 

Umsóknir skulu vera skilmerkilegar og nákvæmar. Taka skal fram í umsókn hver er tilgangur og 
helstu markmið verkefnisins, sem liggur til grundvallar, og greint frá umfangi þess, helstu 
áherslum, og hvernig umsækjandinn sér fyrir sér að það geti stuðlað að faglegri þróun hans og 
eflingu í starfi.  
 
Með umsókn skal fylgja yfirlit um áætlaðan kostnað við verkefnið, og tekjumegin skal tiltekið 
hvert er áætlað eigið framlag, mótframlög annarra og hversu hátt það  hlutfall er sem  
umsækjandinn áætlar að styrkveiting sjóðsins standi undir.   
 
Umsóknir skulu sendar ritara sjóðsins innan þess frests sem auglýstur er. Umsóknir skulu vera á 
rafrænu formi. 
 
Sett er það skilyrði að umsækjandi hafi gert skilmerkilega grein fyrir fyrri verkefnum hafi hann 
áður fengið styrk úr sjóðnum.  
 
 8. gr. 

Reglur þessar eru settar á grundvelli 18. gr. reglna Listaháskóla Íslands og samþykktar af stjórn 
skólans þann 18. október. 2011. Um leið falla úr gildi fyrri ákvæði um Námsmenntasjóð. 
 
 
  
 
 


