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Síðustu ár hafa málsmetandi alþjóðlegar stofnanir ítrekað
bent á mikilvægi sköpunargáfunnar sem lykilþáttar við
úrlausn helstu ögrana 21. aldar. Sköpunargáfan er í þessu
samhengi greind sem grundvallarhæfni til að takast á við
samfélagslega framþróun og finna framtíð mannkyns
farsælan farveg frammi fyrir erfiðum áskorunum.
Kjarni sköpunargáfunnar er varðveittur og ræktaður
í listunum. Innan fræðasviðs lista er þessi kjarni enn
fremur rannsakaður í þeim tilgangi að efla viðgang hans
í samfélaginu almennt. Listir eiga erindi við alla og fela í
sér eiginleika sem fá önnur svið mannlegra athafna búa
yfir. Þær vinna þvert á mæri menningarheima, tungu
og tíma. Sem slíkar eru þær sameiningarafl – kraftur
sem tvinnar saman margvíslega aðra hæfni okkar til að
skilja, skynja, greina, taka afstöðu, umbylta og þróa. Allt
í því skyni að gera samfélag okkar, farsælla, umburðar
lyndara og opnara.
Stefna Listaháskóla Íslands er sett fram á tímamót
um sem marka tuttugu ára afmæli skólans og um leið
háskólanáms í listum hér á landi. Hún miðar að því að
fullnýta þann kraft sem í mannauði slíkrar háskólastofn
unar er fólginn, hvort heldur litið er til starfsfólks eða
nemenda. Forsenda þess að stefnan nái fram að ganga
af þeim metnaði sem hér er settur fram er að starf
seminni séu sköpuð fagleg skilyrði undir einu þaki líkt
og stefnt var að í upphafi. Enn fremur er ljóst að til þess
að Listaháskólinn nái fullum slagkrafti sem skapandi
og hugmyndafræðilegt hreyfiafl inn framtíðina, þarf fjár
mögnun hans að vera í samræmi við það sem tíðkast í
þeim löndum sem við berum okkur alla jafna saman við.
Í millitíðinni heldur Listaháskólinn ótrauður áfram að
rækta, rannsaka og miðla afrakstri listanna – sköpunar
gáfunnar – til framtíðar.
Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor.
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GILDI

Forvitni
Skilningur
Áræði

Það er af forvitni sem við spyrjum og leitum
nýrra leiða, lausna og svara. Við brjótum
svörin til mergjar og leitum skilnings á því
sem ókunnugt er. Með skilningi eflum við
með okkur áræði til að fylgja eftir sann
færingu okkar og listrænni sýn.

Markmið Listaháskólans er að
– vera í forystu um þróun háskólanáms
í listum og bjóða framúrskarandi,
nemendamiðað nám,
– styrkja rannsóknarmenningu á fræða
sviði lista og eignast stærri hlutdeild
í rannsóknarsamfélaginu á Íslandi,
– fjölga snertiflötum við samfélagið og
stuðla að fjölbreyttum miðlunarleiðum
listsköpunar og rannsókna,
– sameina starfsemina undir einu þaki
með styrkingu innviða, hugmynda
fræðilegum ávinningi og enn sterkara
samfélagi.
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NÁM OG KENNSLA

„…stöðugt
endurmat og
hugrekki til að
takast á við
áskoranir…“

NÁMSMENNING
Listaháskólinn er náms
samfélag þar sem skapandi
hugsun er í forgrunni og
hvatt er til tilrauna. Sam
félagið einkennist af gagn
kvæmri miðlun og þróun
hugmynda og þekkingar.
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Markmið Listaháskólans er
að vera í forystu um þróun
háskólanáms í listum
og bjóða framúrskarandi,
nemendamiðað nám.

Í virku samtali þroska
nemendur með sér gagn
rýna hugsun og eru ábyrgir
þátttakendur í marg
breytilegu og þverfaglegu
námssamfélagi. Fámennir
nemendahópar skapa
námsumhverfi þar sem hver
og einn hefur sterka rödd
og tækifæri til að þroska
eigin listrænu nálgun.

Skörun listgreina og tengsl
sköpunar, færni og fræða
eru einkennandi fyrir Lista
háskólann. Nemendur
hugsa, tjá og útfæra
hugmyndir sínar í ólíkum
miðlum á verkstæðum,
í vinnustofum og á fag
vettvangi.

Nemendamiðað nám
Áhersla er lögð á lýðræðislega aðkomu nemenda að
þróun og mótun náms. Stefnt er að því að auka sjálfstæði
nemenda í vali á aðferðum og efnistökum, m.a. með
auknum tengslum við fagvettvang. Komið er til móts
við ólíkar þarfir nemenda, s.s. með þróun og innleiðingu
raunfærnimats.

Námið er uppspretta
nýrrar þekkingar sem
byggist á sérhæfingu
listgreina og þver
faglegri nálgun.

Náms- og starfsráðgjöf
Stuðningur námsráðgjafa við nemendur verður
aukinn með frekari ráðgjöf, fræðslu og þróun úrræða.
Starfsráðgjöf fyrir nemendur sem eru að fóta sig
á fagvettvangi verður efld.
Þverfaglegt nám
Samstarf akademískra starfsmanna og nemenda verður
styrkt þvert á deildir Listaháskólans. Tengsl kennslu, list
sköpunar og rannsókna á milli ólíkra fagsviða verða efld.
Lögð verður áhersla á aukið samstarf við önnur fræðasvið.
Þróun kennsluaðferða í listum
Listaháskólinn verður áfram leiðandi í þróun kennslu
aðferða í listum og akademískum starfsmönnum veittur
frekari kennslufræðilegur stuðningur.
Þróun námsframboðs
Hafin verður kennsla í kvikmyndagerð. Umhverfi
meistaranáms verður styrkt þvert á Listaháskólann
með hugmyndafræðilega samlegð í huga. Undirbúningur
verður hafinn að doktorsnámi á fræðasviði lista.
Nám og tengsl við umheiminn
Nám og kennsla miðast að því að styrkja tengsl stað
bundins samhengis og alþjóðlegs umhverfis lista og
menningar. Hæfni nemenda til að takast á við verkefni
og áskoranir í alþjóðlegu og fjölmenningarlegu umhverfi
verður efld. Lögð verður áhersla á að fjölga tækifærum
til þátttöku í alþjóðlegum verkefnum.
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RANNSÓKNIR

Markmið Listaháskólans
er að styrkja rannsóknarmenningu á fræðasviði
lista og eignast ríkari
hlutdeild í rannsóknar
samfélaginu á Íslandi.

„…hreyfiafl í krafti
ígrundaðrar afstöðu…“
RANNSÓKNARMENNING
Í Listaháskólanum eru
stundaðar fjölbreyttar
rannsóknir þar sem unnið
er með margvísleg efni,
form og miðla. Aðferða
fræði lista, sem uppspretta
þekkingar, byggist á sam
þættingu sköpunar, fræða
og rannsókna. Fyrir tilstilli
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listsköpunar eru þróaðar
nýjar rannsóknaraðferðir.
Frelsi og svigrúm er til
rannsókna í tilraunakenndu
rannsóknarumhverfi
þar sem fjölbreyttum að
ferðum lista er beitt auk
rannsóknaraðferða sem
eru byggðar á hefðum
og sögu.

Rannsóknir eru vettvangur
þekkingarsköpunar, frum
sköpunar og tilrauna
kenndrar miðlunar. Borin
er virðing fyrir ólíkri nálgun,
viðfangsefnum og fram
setningu.

Tryggt verði nauðsynlegt fjármagn
Áhersla verður lögð á að aukið fé fáist til rannsókna til
að styrkja innviði og auka þekkingarsköpun á fræðasviði
lista. Aukinn stuðningur verður veittur við gerð umsókna
í opinbera samkeppnissjóði.

Öflugt rannsóknar
starf er undirstaða
þekkingarsköpunar,
hugmyndafræðilegrar
endurnýjunar og
listrænnar nálgunar.

Efling rannsókna
Stoðþjónusta við akademíska starfsmenn verður efld
og innri samkeppnissjóðir Listaháskólans styrktir.
Innleitt verður formlegt matskerfi rannsókna við
ákvörðun rannsóknarhlutfalla og rannsóknarleyfa. Innra
skipulag og umgjörð rannsókna verður styrkt með tilliti
til samlegðar þvert á greinar. Lögð verður aukin áhersla
á þátttöku í alþjóðlegum rannsóknum.
Miðlun rannsóknarafraksturs
Tryggður verður farvegur fyrir birtingu á viðurkenndum
vettvangi og samstarf um miðlun og varðveislu list
rannsókna verður aukið. Komið verður á fót miðlægu
rannsóknarsetri.
Samþætting rannsókna og kennslu
Kennsla og námssamfélag mótist í auknum mæli af
rannsóknum og sérþekkingu akademískra starfsmanna.
Verkstæði, tækniver og vinnustofur verða efldar sem
vettvangur rannsókna og nemendur fá aukna rann
sóknarþjálfun.
Efling bókasafns- og upplýsingaþjónustu
Tryggð verður viðeigandi varðveisla rannsóknarverkefna
auk þess sem mótuð verður stefna um opinn aðgang að
rannsóknarniðurstöðum. Aðgengi að rafrænum heimildum
verður aukið. Komið verður á fót ritveri og undirbúningur
hafinn að stofnun efnissafns.
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SAMFÉLAG

Markmið Listaháskólans
er að fjölga snertiflötum
við samfélagið og stuðla
að fjölbreyttum miðlunar
leiðum listsköpunar og
rannsókna.

„…tengirými
hugmynda
og athafna…“

SAMFÉLAGSMENNING
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Listaháskólinn á í opnu
og virku samtali við sam
tímann. Sem málsvari
hugrekkis og frumkvæðis
er skólinn hreyfiafl í sam
félaginu. Hann sýnir faglega
og samfélagslega ábyrgð
með uppbyggilegri og
gagnrýnni sýn á ríkjandi
gildismat.

Skynræn þekking,
tilraunakennt umhverfi
og skapandi rými er
einkennandi fyrir alla
nálgun. Virðing, umburðar
lyndi og jafnrétti er haft
að leiðarljósi.

Samstarf við innlenda og erlenda aðila
Tengsl við samstarfsaðila verða styrkt auk þess sem
efnt verður til nýs samstarfs. Þannig verður tekist á við
nýjar áskoranir og stuðlað að gagnkvæmri miðlun og
sköpun þekkingar.

LHÍ á í samstarfi út
á við og opnar jafn
framt dyr sínar fyrir
samfélaginu.

Þróun listnáms
Áhersla verður lögð á gildi listkennslu og listnáms í sam
félaginu, m.a. í gegnum rannsóknir og þróunarverkefni á
fagvettvangi. Listaháskólinn er leiðandi í umræðu um list
nám og styrkir aðkomu allra skólastiga að samvinnunni.
Aðgengi að starfsemi Listaháskólans
Lögð er áhersla á bætt aðgengi að Listaháskólanum og
að það verði óháð þáttum sem greinir fólk að. Veitt verður
nánari innsýn í starfsemi skólans með opnum vinnu
stofum og stuttum námskeiðum sem höfða til ólíkra
hópa samfélagsins.
Miðlun á starfi Listaháskólans
Verkum nemenda, ásamt rannsóknum og sérfræði
þekkingu, verður miðlað í auknum mæli. Unnið verður
að því að auka fjölbreytileika miðlunar.
Opni Listaháskólinn
Opni Listaháskólinn þróist áfram sem símenntunarleið
í samráði við starfandi listamenn og kennara. Námskeiðum
fyrir skilgreinda markhópa verður fjölgað.
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STJÓRNSÝSLA

„Í krafti
mannauðs
þróast skólinn.“

STJÓRNUNARMENNING
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Markmið Listaháskólans
er að starfsemin sameinist
undir einu þaki með styrkingu innviða, hugmyndafræðilegum ávinningi og
enn sterkara samfélagi.

Listaháskólinn er samfélag
sem einkennist af virku sam
tali, virðingu og sveigjanleika
sem skapar áhugavert og
lifandi starfsumhverfi.

Lýðræðisleg þátttaka
liggur til grundvallar í
ákvarðanatöku og stuttar
boðleiðir leiða til skilvirkra
vinnubragða.

Undir einu þaki
Styrking og þróun innviða miðar að samþættingu
skólastarfs og er liður í sameiningu Listaháskólans
í eitt húsnæði.

Öflugur mannauður
er forsenda þess
lifandi og kröftuga
starfs sem einkennir
Listaháskóla Íslands.

Fjárhagslegar stoðir styrktar
Stefnt er að því að Listaháskólinn verði fullfjármagnaður
og fjármögnun verði með sambærilegum hætti og
í norrænum samanburðarskólum. Mótaður verður rammi
um samstarf við bakhjarla og unnið að aukinni sókn
í samkeppnissjóði.
Starfsumhverfi og starfsþróun
Lögð er áhersla á hvetjandi og heilsueflandi starfs
umhverfi, góðan starfsanda og umhverfisvænar og
sjálfbærar lausnir. Stuðningur í starfi verður aukinn og
fjölbreyttir möguleikar til starfsþróunar mótaðir, m.a.
með starf í fjölbreyttu og alþjóðlegu umhverfi í huga.
Jafnrétti að leiðarljósi
Stuðlað verður að fjölbreyttum nemenda- og starfs
mannahópi. Húsnæði verður aðgengilegt öllum og styður
til jafns við þarfir allra listgreina. Listaháskólinn verði
jafnlaunavottaður vinnustaður.
Stjórnunarhættir styrktir
Stuðningur við stjórnendur verður aukinn á sviði
reksturs og mannauðs. Starfsáætlanir verða hluti af
vinnulagi hjá stjórn, ráðum, nefndum og sviðum.
Gæði í háskólastarfi
Mótuð verður gæðastefna og gæðakerfi með hliðsjón
af alþjóðlegum viðmiðum og innleitt með lýðræðislegri
aðkomu starfsfólks og nemenda.

13

14

15

SIÐAREGLUR
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Siðareglur Listaháskóla Íslands
eru ætlaðar nemendum og
starfsfólki. Þær eru ekki tæmandi
lýsing á góðum starfsháttum
en lýsa andanum sem fylgt er.
Siðareglurnar eru viðmið og
leiðarljós í allri starfsemi.
1.

Samskipti, samfélag og umhverfi

1.1

Í Listaháskóla Íslands ríkir jafnræði og virðing
í öllum samskiptum. Einelti, áreitni og ofbeldi er
ekki umborið undir neinum kringumstæðum.

1.2

Starfsfólk gerir sér ljósa stöðu sína í samskiptum
við nemendur og gætir þess að misnota hana ekki.

1.3

Mannréttindi eru í hávegum höfð og fólki er ekki
mismunað vegna þátta sem greina það að.

1.4

Tjáningarfrelsi er virt í samfélagi Listaháskóla
Íslands og skoðanaskiptum hagað á faglegan,
málefnalegan og ábyrgan hátt.

1.5

Fyrirgreiðsla vegna persónulegra tengsla er ekki
veitt, upplýsa skal um hagsmunatengsl sem kunna
að hafa áhrif á ákvarðanatöku á vettvangi skólans.

1.6

Trúnaður er haldinn um málefni og persónuleg
gögn nemenda og starfsfólks.

1.7

Huglæg og hlutlæg verðmæti skólans skal
umgangast af ábyrgð og virðingu.

1.8

Starfsfólk og nemendur leggja metnað sinn
í vönduð vinnubrögð.

1.9

Starfsfólk og nemendur bera virðingu fyrir
vinnu og tíma hvert annars.

1.10 Starfsfólk og nemendur sýna ábyrgð gagnvart
samfélagi, umhverfi og náttúru í kennslu, rann
sóknum og listsköpun.
1.11 Framkoma og skoðanaskipti starfsfólks og
nemenda skólans á opinberum vettvangi eru
fagleg, málefnaleg og ábyrg.

2.

Sköpun, kennsla og rannsóknir

2.1

Í Listaháskóla Íslands ríkir akademískt frelsi.
Virðing er borin fyrir breidd í listsköpun,
fræðastörfum, rannsóknum og kennslu.

2.2 Leitast er við að varðveita og efla þekkingu og
faglega hæfni með góða starfshætti og samfélags
legan hag að leiðarljósi.
2.3 Kennarar skólans leitast við að skapa nemendum
sínum frjótt og hvetjandi námsumhverfi sem
byggist á trausti og virðingu.
2.4 Nemendur skólans bera ábyrgð á námi sínu og eru
heiðarlegir og tillitssamir í samskiptum.
2.5 Starfsfólk og nemendur virða rétt þeirra sem taka
þátt í rannsóknum og verkefnum á vegum skólans.
Gegnsæi og upplýst samþykki þátttakenda skal
ætíð liggja fyrir. Lögum og reglum um meðferð
persónuupplýsinga skal ætíð fylgt*.
2.6 Ávallt skal gera grein fyrir siðferðilegum álitamálum,
t.d. er varða siðferðilega breytni gagnvart mönnum,
dýrum og umhverfi, í tengslum við rannsóknir og
verkefni á vegum skólans.
2.7

Starfsfólk og nemendur inna rannsóknir sínar
af hendi af fyllstu heilindum, nákvæmni og fag
mennsku. Fylgja skal viðmiðum Rannís um vandaða
starfshætti og siðferði í vísindum og rannsóknum.

2.8 Í öllu starfi er höfundaréttur virtur og vísað
er til heimilda og samstarfs af samviskusemi
og heiðarleika.
* Lög nr. 90 27. júní 2018
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