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1.UM LISTAHÁSKÓLANN
SKIPULAGSSKRÁ
1.gr.

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnum með sérstaka stjórn. Heimili hans og
varnarþing er í Reykjavík.
Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er eigið fé hennar þann 21. september 1998, kr.
500.000,-.
2.gr.

Listaháskóli Íslands er háskólastofnun sem sinnir æðri menntun á sviði listgreina, sem
uppfylla kröfur sem gerðar eru til kennslu og rannsókna á háskólastigi. Listaháskóli
Íslands skal jafnframt vinna að eflingu listmennta með þjóðinni og miðla fræðslu um listir
og menningu til almennings.
3.gr.

Stjórn skólans er skipuð 5 mönnum til þriggja ára í senn og skal enginn þeirra hafa
framfæri sitt af starfi við skólann eða stunda nám við skólann. Menntamálaráðherra
tilnefnir tvo menn í stjórnina en þrír skulu kjörnir á aðalfundi félags um Listaháskóla
Íslands. Stjórnin kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Starfsár stjórnarinnar
hefst 1. apríl.
4.gr.

Stjórn skólans skal standa vörð um hlutverk skólans og gæta þess að starfsemin þjóni
settum markmiðum. Hún ber ábyrgð á rekstri, fjárhag, eignum og ákvarðar skólagjöld.
Stjórnin ræður jafnframt rektor skólans.
5.gr.

Rektor er ráðinn til fimm ára í senn. Staðan skal auglýst laus til umsóknar. Endurráða má
starfandi rektor til fimm ára í senn án þess að staðan sé auglýst laus til umsóknar.
Rektor annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni.
Hann er ábyrgur fyrir að starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og
gæðakröfur, m.a. hvað varðar námsskrá og kennslufyrirkomulag. Rektor er ábyrgur fyrir
ráðningu starfsmanna. Helstu yfirmenn skólans skal rektor ráða í samráði við stjórn.
6.gr.

Skipa skal starfi skólans í deildir eftir listgreinum. Stjórn skólans ákvarðar
deildarskiptingu. Stjórn skólans setur deildum starfsreglur. Stjórn skólans setur reglur
fyrir skólann í samræmi við lög nr. 136/1997. Yfirstjórn hverrar deildar er falin
deildarforseta. Störf deildarforseta skulu auglýst laus til umsóknar til allt að þriggja ára í
senn. Rektor ræður deildarforseta að höfðu samráði við stjórn.
7.gr.

Fyrir hverja deild skólans skal setja námsskrá sem kveður á um markmið, inntak og
meginviðfangsefni námsins. Deildarforsetar bera ábyrgð á gerð námsskrár en rektor skal
staðfesta hana. Á grundvelli námsskrár skal árlega gefa út kennsluskrá þar sem m.a. er
gerð grein fyrir tilhögun náms, kennsluháttum og námsmati. Rektor ber ábyrgð á gerð
kennsluskrár. Í kennsluskrá eða öðrum starfsáætlunum einstakra deilda skal ennfremur
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kveðið á um missera- eða annaskiptingu, kennslutíma, próftímabil, leyfi og önnur atriði er
varða skipulag náms.
8.gr.

Háskólafundur er samstarfsvettvangur deilda og stofnana skólans, og geta stjórn og rektor
leitað umsagna hans um hvað eina er varðar starfsemi hans og þróun. Háskólafund skal
halda a.m.k. einu sinni á skólaári. Rektor boðar til háskólafunda. Stjórn skólans setur
nánari reglur um starfsemi háskólafunda.
9.gr.

Úrskurðarnefnd fer með æðsta vald í agamálum og réttindamálum nemenda. Í
úrskurðarnefnd sitja auk rektors, sem er formaður hennar, tveir deildarforsetar, tveir
fulltrúar kennara og tveir fulltrúar nemenda. Stjórn skólans setur nánari reglur um
tilnefningar í úrskurðarnefnd og um starfsemi hennar að öðru leyti.
10.gr.

Í hvert sinn sem ráða skal í stöðu deildarforseta eða háskólakennara við skólann skal
rektor eftir tilnefningu stjórnar skipa þriggja manna dómnefnd til þess að dæma um hæfi
umsækjenda til þess að gegna stöðu háskólakennara eða deildarforseta. Engan má ráða
sem háskólakennara eða sem deildarforseta nema meirihluti dómnefndar hafi látið það
álit í ljós að hann sé til þess hæfur.
11.gr.

Reikningsár skólans er almanaksárið og skal rektor innan þriggja mánaða frá lokum
reikningsárs leggja ársreikning ásamt skýrslu um starfsemina fyrir stjórn skólans. Rektor
skal fyrir 1. maí ár hvert leggja rekstraráætlun næsta reikningsárs fyrir stjórn skólans til
afgreiðslu.
12.gr.

Verði Listaháskóli Íslands lagður niður sem sjálfseignarstofnun skal skilanefnd, skipuð
einum fulltrúa frá hverjum tilnefningaraðila í stjórn skólans, ákveða hvernig að
niðurlagningu verður staðið.
13.gr.

Menntamálaráðuneyti ábyrgist fjárstuðning við Listaháskóla Íslands er byggist á
samningi fyrir þá þjónustu er skólinn veitir. Menntamálaráðherra ábyrgist jafnframt að
gerður verði sérstakur samningur við skólann um afnot af húsnæðinu að Laugarnesvegi
91, Reykjavík.
Skólanum er heimilt að gera samninga um fjárstuðning eða annars konar stuðning við
hvern þann sem vill veita skólanum fjárhagslegt lið eða nýta sér þjónustu hans. Skólinn
ber ábyrgð á skuldbindingum sínum.
14.gr.

Stjórn skólans skal árlega halda opinn ársfund, þar sem fjárhagur skólans og meginatriði
starfsáætlunar hans eru kynnt. Stjórn skólans skal setja reglur um fyrirkomulag ársfundar.
15.gr.

Stjórn skólans getur með samhljóða samþykkt breytt skipulagsskrá þessari.
Breytingar á skipulagsskrá þessari verða aðeins samþykktar á löglega boðuðum fundi
stjórnar enda hafi tillaga um slíkt verið kynnt í fundarboði.
Þannig samþykkt á stofnfundi mánudaginn 21. september 1998. Með breytingum
samþykktum samhljóða á fundum stjórnar þann 3. október 2002, 25. nóvember 2003, og
14. nóvember 2008.
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GILDI
Þrjú megingildi eru höfð að leiðarljósi í allri starfsemi og viðfangsefnum í skólanum og
stýra viðhorfum okkar og nálgun.
Forvitni - Skilningur - Áræði
Af forvitni spyrjum við og leitum nýrra leiða, lausna og svara; við brjótum svörin til
mergjar og leitum skilnings á því sem ókunnugt er; þannig eflum við með okkur áræði til
að fylgja eftir sannfæringu okkar og listrænni sýn.

STJÓRNSÝSLA
Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt lögum nr. 43/1995 um
listmenntun á háskólastigi og samkvæmt skipulagsskrá er staðfest var af
menntamálaráðuneytinu 21. september 1998.
Samkvæmt skipulagsskrá er það hlutverk skólans að sinna æðri menntun á sviði
listgreina, vinna að eflingu listmennta með þjóðinni og miðla fræðslu um listir og
menningu til almennings. Skólinn fékk starfsleyfi frá menntamálaráðuneytinu 6. maí
1999.
STJÓRN
Stjórn skólans er skipuð 5 mönnum til tveggja ára í senn. Menntamálaráðherra tilnefnir
tvo menn í stjórnina en þrír eru kjörnir á aðalfundi Félags um Listaháskóla Íslands.
Stjórnin stendur vörð um hlutverk skólans og gætir þess að starfsemin þjóni settum
markmiðum. Hún ber ábyrgð á rekstri, fjárhag, eignum og ákvarðar skólagjöld. Stjórnin
ræður jafnframt í stöðu rektors.
REKTOR
Rektor annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni.
Hann er ábyrgur fyrir að starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og
gæðakröfur, m.a. hvað varðar námsskrá og kennslufyrirkomulag. Rektor ræður helstu
yfirmenn skólans í samráði við stjórn.
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SKIPURIT

DEILDIR
Við Listaháskólann eru fimm deildir sem bjóða upp á nám á samtals 17 brautum til 21
námsgráðu. 14 námsgráður eru á bakkaárstigi en 7 á meistarastigi.

§
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HÁSKÓLASKRIFSTOFA
ALÞJÓÐAMÁL
Alþjóðaskrifstofan veitir upplýsingar og ráðgjöf er viðkemur alþjóðlegu samstarfi
skólans. Þetta varðar nemenda-, kennara- og starfsmannaskipti til og frá skólanum, og
starfsnám nemenda erlendis.
Alþjóðaskrifstofan sækir um styrki í erlenda sjóði, sbr. Erasmus og Nordplus og annast
úthlutun þessara styrkja til nemenda og starfsmanna skólans. Auk þess er
alþjóðaskrifstofan aðaltengiliður skólans við erlenda samstarfsskóla, sér um gerð
samstarfssamninga og annast almennan undirbúning nemenda vegna þáttöku í
fjölþjóðlegum verkefnum.
Alþjóðaskrifstofan stýrir inntöku erlendra skiptinema og annast upplýsingagjöf til
erlendra nýnema og skiptinema.
RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN
Listaháskólinn ber ábyrgð á þróun fræðasviðsins listir innan íslensks háskólasamfélags og
vinnur að framgangi þess í stofnunum og stjórnunareiningum sem fara með stefnumótun
og ákvörðunarvald fyrir háskólasamfélagið í heild.
Rannsóknir og nýsköpun á fræðasviði lista fela í sér alla sjálfstæða vinnu akademískra
starfsmanna sem miðlað er með opinberum hætti, ýmist á listrænu formi eða á
fræðilegum vettvangi. Afraksturinn getur verið í öllum mögulegum birtingarmyndum
þeirra listsviða sem skólinn starfar á, hvort sem það er í sjónlistum, sviðslistum, tónlist,
eða á ritrýndum vettvangi.
Skólinn leggur áherslu á að efla tengsl sín við opinbera stjórnsýslu og beitir sér fyrir því
að afrakstur fræðasviðsins verði metinn til jafns við afrakstur á öðrum fræðasviðum við
úthlutun á opinberu styrktarfé. Það er því markmið skólans að hann fái grunnframlög til
rannsókna og nýsköpunar sem eru sambærileg við þau sem háskólar á öðrum
fræðasviðum njóta.
Skólinn starfrækir rannsóknaþjónustu sem hefur það hlutverk að stuðla að nýsköpun
þekkingar á fræðasviði lista og styðja við rannsókna- og nýsköpunarvirkni akademískra
starfsmanna. Rannsóknaþjónustan aðstoðar einnig við fjármögnun rannsóknar- og
samstarfsverkefna sem unnin eru innan vébanda skólans, auk þess að veita ráðgjöf og
leiðbeina við umsóknarskrif og kostnaðaráætlanir í samkeppnissjóði. Þá er það hlutverk
rannsóknaþjónustunnar að miðla með virkum og skýrum hætti þau rannsókna- og
nýsköpunarverkefni sem unnin eru innan skólans með því að standa að uppbyggingu
gagnagrunns þar að lútandi.
GÆÐAMÁL
Listaháskólinn kappkostar að efla gæði menntunar og listsköpunar/rannsókna í samræmi
við stefnumið sín og sinna skyldum sínum samkvæmt lögum, reglum og samþykktum.
Listaháskólinn sinnir kerfisbundnu eftirliti með gæðum kennslu og rannsókna á
grundvelli innra mats, sbr. 11. og 12 gr. laga um háskóla nr. 63/2006 og eftir forskrift
Gæðaráðs háskólanna (Icelandic Quality Enhancement Framwork)
Rektor er ábyrgur fyrir gæðastjórnListaháskólans og deildarforsetar, forstöðumenn og
framkvæmdastjórar bera ábyrgð á þeim sviðum sem þeir stýra.
Gæðastjóri annast gæðastjórnun í umboði rektors þvert á deildir skólans.
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KYNNINGARMÁL
Markaðs- og kynningarstjóri hefur umsjón með öllum almennum markaðs- og
kynningarmálum skólans. Markaðs- og kynningarstjóri hefur heildarumsjón með
markaðs- og samskiptastarfi skólans og samhæfir markaðs- og kynningarmál innan
eininga hans. Hlutverk Markaðs- og kynningarstjóra er að að efla og styðja ímynd
skólans með miðlun upplýsinga til almennings, nemenda og hagsmunaðila um starfsemi
og viðburði á vegum skólans. Markaðs- og kynningarstjóri hefur m.a með höndum útgáfu
á kynningarefni, auglýsingum, útskriftarbókum, námskynningum, ritstjórn vefsins,
umsjón með rafrænu fréttabréfi skólans og samskiptum við fjölmiðla.
Markaðs- og kynningarstjóri hefur umsjón með opnum degi og Háskóladeginum í
samvinnu við starfsfólk deilda og sér um útskriftarathöfn að vori í samstarfi við rektor og
forstöðumann náms- og kennsluþjónustu.
NÁMS- OG KENNSLUÞJÓNUSTA
Náms- og kennsluþjónusta hefur það meginhlutverk að sjá um sameiginleg málefni sem
tengjast námi og kennslu. Þar fer fram umsjón með nemendabókhaldi, stundaskrám,
úthlutun kennslurýmis ásamt innritun og útskriftargögnum, skóladagatali, kennslukönnun
og útgáfu kennsluskrár. Náms- og kennsluþjónustan annast ýmis málefni sem tengjast
stjórnsýslu skólans svo sem endurskoðun og útgáfu skólareglna.
Deildarskrifstofur tilheyra náms- og kennsluþjónustunni og þar geta nemendur og
kennara fengið upplýsingar af ýmsu tagi. Nemendur geta nálgast þar ýmis vottorð
og námsferla.
Náms- og starfsráðgjafi starfar innan náms- og kennsluþjónustu og hefur það að
markmiði að efla vitund einstaklinga um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir
fái notið sín í námi.
BÓKASAFNS- OG UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA
Bókasafn og upplýsingaþjónusta Listaháskóla Íslands er sérfræðisafn á sviði þeirra
listgreina sem kenndar eru við skólann og er safnið stærsta listbókasafn landsins.
Meginhlutverk safnsins er að veita nemendum og starfsfólki, auk annarra sem til skólans
leita, aðgang að fjölbreyttu efni um listir og menningu, s.s. fræðibókum, tímaritum,
myndefni, leikhandritum, hljómplötum, diskum og nótnabókum. Upplýsingafræðingar
safnsins efla upplýsingalæsi meðal nemenda og kennarara háskólans með því að veita
fræðslu í deildum skólans og leiðbeina um heimildaleit og -vinnu á báðum námsstigum.
TÖLVU- OG NETÞJÓNUSTA
Tölvu- og vefþjónusta LHÍ ber ábyrgð á rekstri tölvukerfis skólans og tækni- og
tölvuþjónustu við starfsmenn og nemendur. Starfsmönnum skólans bjóðast upplýsingar
og aðstoð eftir atvikum til að: tengjast netkerfi, stilla póstþjónustu, komast á skráarþjóna,
setja upp prentara skólans á vélum kennara þar sem það á við og fleira. Vélar og tæki
starfsfólks og kennara í eigu skólans fá fulla þjónustu, jafnt vélbúnaðar sem hugbúnaðar.
Stundakennarar geta fengið aðstoð við grunnþjónustu sem snýr að kennslu þeirra við
skólann.
Ef ekki er hægt að stilla vélar inn á grunnþjónustu vegna bilunar í vélbúnaði, stýrikerfi
eða öðrum hugbúnaði verður kennari að snúa sér til síns viðgerðaraðila.
FJÁRMÁL OG REKSTUR
Helstu verkefni fjármálaskrifstofu eru gerð rekstraráætlanna og eftirfylgni með þeim,
umsjón með innkaupum, launabókhald, meðhöndlun reikninga og rekstur húsnæðis.
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Fjármálaskrifstofa annast gerð ársreikninga í samvinnu við endurskoðendur og ýmis
konar uppgjör sem kveðið er á um í þjónustusamningi við mennta- og
menningarmálaráðuneytið.
Framkvæmdastjóri veitir fjármálaskrifstofu forstöðu og starfar við hlið rektors og fer með
fjármál skólans og eignir í samráði við hann.
Á fjármálaskrifstofu starfa, auk framkvæmdstjóra; aðalbókari, launafulltrúi/gjaldkeri og
bókari.

FÉLÖG, NEFNDIR OG RÁÐ
FRAMKVÆMDARÁÐ
Framkvæmdaráð er samráðsvettvangur helstu stjórnenda skólans. Ráðið fjallar um
sameiginleg málefni deilda og stoðsviða og skipulag skólastarfsins, þ.m.t. skipulag
kennslu og kennslufyrirkomulag. Framkvæmdaráð undirbýr tillögur að stefnu fyrir
skólann í helstu málefnum og er bakhjarl rektors í daglegri stjórn.
Í framkvæmdaráði sitja auk rektors framkvæmdastjóri skólans og deildarforsetar. Aðrir
forstöðumenn sitja fundi ráðsins eftir því sem tilefni gefa til. Rektor stýrir fundum
framkvæmdaráðs.
FAGRÁÐ
Fagráð er samráðs- og upplýsingavettvangur stjórnenda, kennara og nemenda skólans.
Ráðið fjallar um fagleg markmið skólans, frammistöðu skólans og gæði, og veitir rektor
og stjórn stuðning við ákvörðunartöku um akademísk málefni. Meðal málefna sem lögð
eru fyrir fagráð eru tillögur um samsetningu náms, viðmið um gæði náms og námskröfur,
stefnumál í rannsóknum og listsköpun, og víðari skilgreiningar um gildi skólans og
hlutverk.
Í fagráði sitja auk rektors deildarforsetar skólans, fimm fulltrúar fastra kennara skólans,
einn frá hverri deild, fimm fulltrúar nemenda, einn frá hverri deild, og tveir fulltrúar
stundakennara. Framkvæmdastjóri og forstöðumenn stoðsviða sitja fundi fagráðs eftir því
sem málefni gefa tilefni til. Rektor boðar til funda og undirbýr dagskrá. Fagráð hittist
a.m.k. einu sinni á misseri. Rektor stýrir fundum fagráðs.
NEMENDAFÉLÖG
Í hverri deild skólans er starfandi nemendafélag sem hefur það hlutverk að sinna málum
sem varða nemendur s.s. hagsmunamálum og skemmtunum.
NEMENDARÁÐ
Nemendaráð Listaháskóla Íslands er skipað formönnum nemendafélaga skólans.
GÆÐANEFND
Gæðanefndin er vettvangur umfjöllunar um gæðamál Listaháskólans. Gæðanefndin er
sjálfstæð í störfum sínum og kemur tillögum sínum á framfæri við stjórnendur skólans,
deildir eða aðra viðkomandi aðila innan hans.
Framkvæmdaráð tilnefnir fulltrúa í gæðanefndina; einn frá hverri deild og einn fulltrúa
stoðsviða, en nemendaráð tilnefnir fulltrúa nemenda. Fulltrúar eru skipaðir til tveggja ára
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í senn, en þess skal gæta að nefndin verði ekki endurnýjuð öll samtímis. Skipan í
nefndina skal liggja fyrir við lok hvers skólaárs.
Nefndin heyrir undir rektor og gefur skýrslu um störf sín til hans.
JAFNRÉTTISNEFND
Jafnréttisnefnd er vettvangur umfjöllunar um jafnréttismál í víðum skilningi.
Jafnréttisnefnd er sjálfstæð í störfum sínum og kemur ábendingum og athugasemdum sem
hún telur mikilvægt að verði tekið tillit til á framfæri við deildir skólans og aðra
viðkomandi aðila innan hans.
Nefndin heyrir undir rektor og gefur skýrslu um störf sín til hans.
KENNSLUSKRÁRNEFND
Kennsluskrárnefnd hefur samkvæmt reglum skólans kerfisbundið eftirlit með
kennsluskrá. Í reglunum er jafnframt kveðið á um að í kennsluskránni skuli gera grein
fyrir meginmarkmiðum náms á braut, og lýsa hverju námskeiði fyrir sig, þ.m.t. upplýsa
um kennara, dagsetningar, inntak og markmið námskeiðsins, skipulag, námskröfur,
hæfniviðmið og námsmat. Rektor skipar í kennsluskrárnefnd til eins árs í senn.
RANNSÓKNAHÓPUR
Á vegum fagráðs er starfandi innan skólans hópur sem vinnur að uppbyggingu rannsókna
og regluverki þar að lútandi, s.s. rannsóknastefnu og mælikvörðum fyrir mat á afrakstri
listrannsókna. Í hópnum situr einn fulltrúi er úr hverri deild skólans. Forstöðumaður
rannsóknaþjónustu stýrir starfi hópsins.
STARFSMANNAFÉLAG LISTAHÁSKÓLANS
Markmið félagsins er að efla samstarf starfsmanna, stuðla á góðum kynnum þeirra á milli
og stuðla að góðum anda á vinnustað. Einnig að efla réttindi og skyldur starfsmanna og
taka þátt í að móta starfsmannastefnu, skipa trúnaðarmann o.fl.
Fimm manna stjórn er kosin á aðalfundi félagsins. Stjórnina skipa: formaður, gjaldkeri,
ritari og tveir meðstjórnendur. Þá eru kosnir tveir varamenn. Stjórnin er kosin til eins árs í
senn en formaður til 2. ára. Skemmtinefnd er ennfremur kosin á aðalfundi félagsins.
UMHVERFISNEFND
Umhverfisnefnd er vettvangur umfjöllunar um umhverfismál í víðum skilningi.
Umhverfisnefnd er sjálfstæð í störfum sínum og kemur ábendingum og athugasemdum
sem hún telur mikilvægt að verði tekið tillit til á framfæri við deildir skólans og aðra
viðkomandi aðila innan hans.
Nefndin heyrir undir rektor og gefur skýrslu um störf sín til hans.
ÚSKURÐARNEFND UM RÉTTINDAMÁL NEMENDA
Úrskurðarnefnd um réttindamál nemenda Listaháskóla Íslands er æðsti úrskurðaraðili
innan skólans í agamálum og málum er varða réttindamál nemenda. Nánar tiltekið er um
að ræða mál varðandi:a. námsmat, þ.m.t. fyrirlögn prófa, tilhögun einkunnagjafar, skipun
prófdómara, birtingu einkunna.
Upplýsingar um skipan í nefndir og ráð er að finna á vefsíðu skólans
http://lhi.is/skolinn/stjornsysla/felog-og-nefndir/innan-skolans/
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STEFNA LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS 2013 - 17
EFNISATRIÐI:
Hlutverk, viðfangsefni, áherslur
Stefna um nám og kennslu
Stefna um rannsóknir og nýsköpun í listum
Stefna um tengsl við samfélagið
Stefna um alþjóðlegt samstarf
Stefna um mannauð

Stefna skólans byggist á því að skólinn starfi á einum stað og að viðunandi lausn á
húsnæðismálum skólans fáist í samræmi við sérstöðu hans.
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HLUTVERK, VIÐFANGSEFNI OG ÁHERSLUR
Listaháskólinn er samfélag lista- og fræðimanna þar sem lögð er rækt við skapandi hugsun og
fólk fær þjálfun í að miðla hvers konar hugsmíðum og þekkingu með þeim fjölbreyttu
möguleikum sem listirnar gefa.
Skólinn veitir listmenntun á háskólastigi, er leiðandi í sköpun og miðlun þekkingar í listum,
eflir fagmennsku og er í fararbroddi fyrir þróun almennrar menntastefnu í listum.
Skólinn tekur virkan þátt í samfélaginu og tengir íslenskan menningargrunn alþjóðlegu
umhverfi lista og menningar með fjölbreytilegum nemendahópi og samstarfi við innlenda og
erlenda skóla og stofnanir.
Helstu viðfangsefni skólans eru sköpun, miðlun, og fræðsla. Til grundvallar liggja þrír þættir
sem sem stýra viðhorfum okkar og nálgun:
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 sannfæringu okkar og listrænni sýn.
Skólinn er vettvangur fyrir nútímalega listsköpun, fræðslu og miðlun, og samfélag þar sem er
lögð áhersla á að skerpa sköpunargáfu nemenda.
§
§
§
§

Listaháskólinn er framsækinn skóli.
Listaháskólinn tengir sig straumum samtíðar.
Listaháskólinn leitar nýrra leiða í túlkun og miðlun.
Listaháskólinn eflir frumsköpun og kannar ókunnug svið.

§
§
§
§

Listaháskólinn tengir listgreinar.
Listaháskólinn er griðastaður tilrauna.
Listaháskólinn leitar í sjóði íslenskrar menningar.
Listaháskólinn er virkur í alþjóðlegu starfi.

§
§
§
§

Listaháskólinn er hreyfiafl í menningarlífi þjóðar.
Listaháskólinn heldur á lofti samfélagslegum gildum lista.
Listaháskólinn býður fjölbreytileikanum heim.
Listaháskólinn er í stöðugri mótun.
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STEFNA UM NÁM OG KENNSLU
Listaháskólinn býður upp á menntun til bakkalárgráðu og meistaragráðu á helstu sviðum lista
og listkennslu. Skólinn beitir sér fyrir þverfaglegu starfi og nýtir sér einstaka möguleika sína
til að tengja þvert yfir listgreinar.
Listsköpun og rannsóknir eru mikilvægir þættir í starfi skólans og skólinn miðlar þekkingu
um listir og menningu til fagfólks og almennings. Við skólann er starfrækt sérfræðibókasafn
og upplýsingaþjónusta á sviði lista og listkennslu.
Í kennslu liggur til grundvallar að nemendur vinna náið saman og eiga greiðan aðgang að
kennurum skólans. Stór hluti kennslunnar fer fram í vinnustofum eða einkatímum þar sem
kennarar miðla til nemenda með gagnvirku samtali í krafti sérþekkingar sinnar, faglegrar
hæfni og reynslu.
Í Listaháskólanum er lögð megináhersla á að nemendur hugsi og starfi sjálfstætt, og búi að
loknu námi yfir þekkingu og færni til að starfa á vettvangi í sinni grein og komast áfram til
náms í fremstu háskólum.
Stefna skólans er að:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Vera leiðandi í menntun á fræðasviði lista.
Búa námi og kennslu viðeigandi umgjörð.
Veita nemendum hvatningu og stuðning í námi með einstaklingsbundinni leiðsögn og kennslu
í fámennum hópum.
Skipulag náms og kennslu hvetji til áræðis, tilrauna og skapandi lausna.
Leggja aukna áherslu á samþættingu listsköpunar, rannsókna og kennslu.
Efla bókasafn Listaháskólans sem eina sérfræðisafnið á landinu á fræðasviði lista.
Leggja áherslu á verkefni og nám í samstarfi við listvettvang og atvinnulíf.
Vera vetttvangur símenntunar fyrir fræða- og fagsamfélag lista.
Þróa nám og fjölga námsbrautum:
Námsframboð á bakkalárstigi verði breikkað, m.a. með stofnun kvikmyndanáms.
Meistaranám skólans verði dýpkað og styrkt með áherslu á starfsmiðað nám sem byggir á
rannsóknaraðferðum fræðasviðsins.
Vinna að uppbyggingu sameiginlegs meistaranáms í samstarfi við aðra háskóla á Íslandi og í
nágrannalöndunum.
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STEFNA UM RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN Í LISTUM
Listaháskólinn ber ábyrgð á þróun fræðasviðsins listir innan íslensks háskólasamfélags og
vinnur að framgangi þess í stofnunum og stjórnunareiningum sem fara með stefnumótun og
ákvörðunarvald fyrir háskólasamfélagið í heild.
Rannsóknir og nýsköpun á fræðasviði lista fela í sér alla sjálfstæða vinnu akademískra
starfsmanna sem miðlað er með opinberum hætti, ýmist á listrænu formi eða á fræðilegum
vettvangi. Afraksturinn getur verið í öllum mögulegum birtingarmyndum þeirra listsviða sem
skólinn starfar á, hvort sem það er í sjónlistum, sviðslistum, tónlist, eða á ritrýndum vettvangi.
Skólinn leggur áherslu á að efla tengsl sín við opinbera stjórnsýslu og beitir sér fyrir því að
afrakstur fræðasviðsins verði metinn til jafns við afrakstur á öðrum fræðasviðum við úthlutun
á opinberu styrktarfé. Það er því markmið skólans að hann fái grunnframlög til rannsókna og
nýsköpunar sem eru sambærileg við þau sem háskólar á öðrum fræðasviðum njóta.
Listaháskólinn er kjarnaskóli skapandi greina og forystuafl innan íslensks háskóla-samfélags
um þróun þeirra og viðgang. Með framgangi listsköpunar vinnur skólinn atvinnulífi skapandi
greina vaxandi skilning innan samfélagsins og bætir við nýrri þekkingu í þessum greinum sem
nýtist samfélaginu í heild.
Stefna skólans er að:
§
§
§
§
§
§
§
§

Tryggja grunnfjárframlög til rannsókna og nýsköpunar í samræmi við hlutverk og ábyrgð
háskóla.
Efla hlut akademískra starfsmanna í úthlutunum úr opinberum samkeppnissjóðum í vísindaog nýsköpunarkerfinu hér á landi.
Skapa heildstæða umgjörð og regluverk fyrir rannsóknar- og nýsköpunarverkefni skólans og
efla innra stoðkerfi og þjónustu.
Skapa akademískum starfsmönnum aukið svigrúm til sjálfstæðra starfa innan þeirra sérsviða
sem þeir eru ráðnir til innan skólans.
Efla skólann sem vettvang fyrir umræðu um rannsóknir og nýsköpun og gildi þeirra fyrir
fagsamfélagið.
Hvetja til aukins samstarfs við innlenda og erlenda háskóla og listastofnanir um rannsóknir og
nýsköpun.
Innleiða skilvirkt gæðakerfi rannsókna og nýsköpunar sem tryggir sanngjarnt mat á afrakstri
og hvetur til virkni á sviðinu.
Kynna og koma skipulega á framfæri afrakstri skólans í listsköpun og rannsóknum.
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STEFNA UM TENGSL VIÐ SAMFÉLAGIÐ.
Listaháskólinn á í fjölþættu samstarfi við listastofnanir, fyrirtæki, félög og samtök,
sveitarfélög og einstaklinga vítt og breitt um landið, og er það stefna hans að efla það enn
frekar. Til grundvallar liggur að samstarfið gagnist báðum aðilum og verði til framdráttar í
þróun greinarinnar sem í hlut á. Landið allt er starfssvæði skólans.
Með samvinnu við aðra háskóla í landinu býður Listaháskólinn upp á viðbótarmöguleika til
náms og þróunar og styrkir um leið þverfaglegt starf á milli ólíkra fræðasviða. Skólinn leggur
áherslu á aukið samstarf við framhaldsskóla og sérskóla á sviðum lista.
Skólinn stendur fyrir fjölda viðburða þar sem koma gestir af ólíkum sviðum samfélagsins, og
sýningar skólans eru fjölsóttar og vekja athygli.
Með starfsemi sinni vill skólinn taka virkan þátt í samfélaginu og tengja um leið íslenskan
menningargrunn alþjóðlegu umhverfi lista, menningar og atvinnulífs.
Stefna skólans er að:
§
§
§
§
§
§
§
§

Upplýsa almenning, fagfólk og stjórnvöld með skipulögðum hætti um hlutverk skólans og
starf.
Virkja kennara og sérfræðinga skólans til aukinnar þátttöku í opinberri umræðu um málefni
lista og háskólamenntunar.
Styrkja tengsl við útskrifaða nemendur.
Styrkja bakland skólans með stofnun formlegs samráðsvettvangs Listaháskólans,
listastofnana, samtaka listamanna, listkennara og atvinnulífs.
Hafa frumkvæði að stofnun vettvangs um nýsköpun í listum og atvinnulífi í samstarfi við aðra
háskóla og atvinnulíf. (sbr. Hugmyndahús háskólanna)
Leggja áherslu á samstarf við byggðir og sveitarfélög vítt um landið.
Virkja möguleika listanna til eflingar samfélagslegra gilda.
Sýna vistvernd í verki í allri starfsemi og bæta sífellt árangur í umhverfisvænum rekstri
skólans.
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STEFNA UM ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF
Listaháskólinn starfar á alþjóðlegum grundvelli með víðtæku samstarfi og þátttöku í
fjölþjóðlegum verkefnum.
Fjölmargir nemendur Listaháskólans taka hluta náms síns erlendis og fjölbreyttur hópur
nemenda frá ýmsum löndum stundar hér nám til lengri eða skemmri tíma. Skólinn býður upp
á alþjóðlegt nám á meistarastigi í tónlist, myndlist og hönnun og lögð er áhersla á að búa
nemendur undir störf sem listamenn á alþjóðlegum vettvangi.
Markvisst er leitað samstarfs við listamenn og fræðafólk erlendis frá um kennslu við skólann
og kennarar skólans afla sér reynslu og nýrra viðmiða með kennslu í samstarfsskólum vítt og
breitt um álfuna.
Skólinn er virkur þátttakandi í fjölþjóðlegum samtökum sem á einn eða annan hátt láta sig
varða samstarf og þróun háskólastofnana í listum.
Stefna skólans er að:
§
§
§
§
§
§
§

Styrkja stöðu sína með virkri þátttöku í alþjóðlegu samstarfi.
Byggja upp samstarf við skóla og stofnanir utan Evrópu.
Styðja nemendur og starfsfólk skólans til þátttöku í fjölþjóðlegum verkefnum.
Styðja nýútskrifaða nemendur til tímabundinna starfa á sínu sérsviði hjá stofnunum og
fyrirtækjum í öðrum löndum.
Efla eftirfylgni og kerfisbundið mat á fjölþjóðlegum verkefnum.
Kynna skólann á alþjóðlegum vettvangi á grundvelli faglegrar stöðu sinnar og fjölbreytileika.
Undirbúa stofnun alþjóðlegs sumarháskóla sem byggir á sterkum alþjóðatengslum skólans og
samstarfi hans við skóla, stofnanir og sveitarfélög vítt og breitt um landið.
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STEFNA UM MANNAUÐ
Listaháskólinn er samfélag þar sem ríkir jafnræði, virðing og gagnkvæmt traust. Skólinn
leggur áherslu á velferð nemenda sinna og starfsfólks og vill vera eftirsóknarverður
vinnustaður þar sem öllum sem þar starfa eru tryggð bestu starfsskilyrði til að vaxa og dafna í
námi og starfi.
Öll samskipti innan skólans skulu byggjast á gagnkvæmri virðingu, og jafnræðis skal gætt á
öllum sviðum. Innan skólans má engan mun gera á fólki vegna kynferðis, kynþáttar, fötlunar,
skoðana eða annarra almennra þátta sem greinir fólk að.
Skólinn tryggir að allar boðleiðir séu skýrar og upplýsingar berist með skipulögðum hætti til
nemenda og starfsfólks. Stjórnendur upplýsa starfsmenn um málefni sem varða störf þeirra,
réttindi og skyldur, og þeir hvetja þá til samstarfs og til að deila þekkingu og reynslu sín á
milli.
Stefna skólans er að:
§
§
§
§
§
§
§
§

Skapa frjótt starfsumhverfi þar sem nemendur og starfsmenn tjá skoðanir sínar og viðhorf með
opnum og hispurslausum hætti.
Skólinn verði fjölskylduvænn vinnustaður þar sem starfsmönnum hans er gert sem auðveldast
að samræma einkalíf, fjölskylduábyrgð og starf.
Starfsmenn njóti sem mest sjálfstæðis í störfum og geti eftir því sem við verður komið notið
svigrúms og sveigjanleika við skipulagningu verkefna sinna.
Starfsmenn og nemendur fái notið kunnáttu sinnar og eiginleika sem best, og hlutur þeirra til
uppbyggingar og þróunar skólans verði metinn að verðleikum.
Starfsmenn og nemendur skólans eigi þess kost að taka virkan þátt í stefnumótun fyrir
skólann.
Skólinn beiti sér fyrir því að starfsmenn fái stuðning til að þróa sig í starfi og bæta við
þekkingu sína og faglega kunnáttu.
Treysta tengsl stundakennara við skólann og veita þeim aukinn stuðning til þátttöku í
reglubundnu starfi.
Ráðningar í störf fylgi skýrum reglum sem tryggi sem réttlátasta meðferð við afgreiðslu
umsókna.
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JAFNRÉTTISÁÆTLUN
Markmið

Listaháskóli Íslands er samfélag nemenda, fræðimanna, kennara og annarra starfsmanna þar
sem jafnræði og virðing ríkir í öllum samskiptum. Markmið jafnréttisáætlunar skólans er að
tryggja jafnrétti karla og kvenna innan háskólasamfélagsins með markvissum aðgerðum og
hvetja til virkar umræðu um jafnréttismál á öllum sviðum skólastarfsins. Með því vill
Listaháskólinn stuðla að því að mannauður hans – hæfileikar starfsmanna og nemenda, njóti
sín sem best. Áætlunin byggir á lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og
tekur mið af tillögum funda sem haldnir voru um jafnréttisstefnu í öllum deildum skólans á
vormánuðum 2005.
Ábyrgð og eftirfylgni

Deildarforsetar, fagstjórar, framkvæmdastjóri og forstöðumenn stoðsviða bera ábyrgð á að
einstökum ákvæðum jafnréttisáætlunar sé framfylgt. Endanleg ábyrgð hvílir á yfirstjórn
skólans, þ.e. stjórn skólans og rektor. Jafnréttisnefnd Listaháskólans hefur umsjón með þróun,
útfærslu og eftirfylgni jafnréttisáætlunar. Nefndin er skipuð fulltrúum nemenda og
starfsmanna úr öllum deildum skólans. Ráðningar, launajafnrétti og starfsþróun Í öllum
auglýsingum á vegum Listaháskóla Íslands skal gæta jafnræðis og jafnrar virðingarkynjanna,
sbr. 18. gr. jafnréttislaga. Laus störf við Listaháskólann skulu standa opin jafnt konum sem
körlum. Við ráðningar skal taka tillit til jafnréttissjónarmiða og skal sú stefna koma fram í
starfsauglýsingum skólans. Óheimilt er að mismuna kynjum á grundvelli fjölskyldustöðu eða
annarra þátta þar sem ætla má að kynbundnir einkahagir hafi áhrif. Dómnefndir og
matsnefndir vegna nýráðninga og framgangs skulu skipaðar fulltrúum af báðum kynjum verði
því við komið. Konur og karlar sem starfa við Listaháskóla Íslands skulu njóta sambærilegra
kjara og réttinda. Greiða skal konum og körlum jöfn laun fyrir jafn verðmæt og sambærileg
störf.
Við úthlutun verkefna, tilfærslur í störfum og uppsagnir skal þess gætt að kynjunum sé ekki
mismunað. Þá skal jafnréttissjónarmiða gætt í rannsóknum, starfsþróun, símenntun og við
styrkveitingar úr sjóðum skólans. Leitast skal við að koma í veg fyrir að störf innan
Listaháskólans flokkist í sérstök kvenna- og karlastörf. Nýta skal kosti sveigjanleika á
vinnustað til að auðvelda starfsfólki að samræma einkalíf, fjölskylduábyrgð og starf. Þannig
skal starfsfólk skólans eiga kost á sveigjanlegum vinnutíma þar sem því verður við komið og
hentað getur bæði starfsmanni og starfsemi. Jöfn aðstaða kynjanna til náms og
jafnréttisumræða Það er stefna Listaháskóla Íslands að jafna aðstöðu kynjanna til náms við
skólann.
Í listsköpun sinni og miðlun gegna útskrifaðir nemendur skólans ábyrgðarhlutverki. Skólinn
vill leggja sitt af mörkum til að tryggja að nemendur og starfsfólk hans séu sér meðvitaðir um
kynímyndir og stöðu kynjanna jafnt í listum sem á öðrum sviðum samfélagsins. Jafnframt vill
skólinn hvetja til fræðslu og umræðu um framlag kynjanna til listsköpunar, stöðu þeirra í
listnámi- og kennslu og í atvinnulífinu sem starfandi listamenn. Leitast skal við að jafna hlut
kynja í einstökum deildum og námsbrautum Listaháskólans, m.a. með því að kynning á
námsbrautum, námsefni og kennslutilhögun höfði til beggja kynja. Þess skal gætt að
fyrirkomulag kennslu, starfsumhverfis og viðhorf til náms fæli ekki annað kynið frá því að
stunda nám við ákveðna námsbraut. Inntökunefndir skulu skipaðar fulltrúum af báðum
kynjum verði því við komið. Jafnréttissjónarmið og kynjafræðileg umfjöllun skal vera hluti af
skyldunámsefni allra deilda skólans. Þá skal jafnréttisnefnd láta framkvæma reglubundnar
kannanir á stöðu kynjanna innan skólans, kynna niðurstöður þeirra fyrir nemendum og
starfsmönnum og standa fyrir öflugri umræðu um jafnréttismál.
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KYNFERÐISLEG ÁREITNI
Kynferðisleg áreitni líðst ekki innan Listaháskólans, hvorki af hálfu starfsmanna né nemenda.
Samkvæmt 17. gr. Jafnréttislaga er kynferðisleg áreitni “hegðun sem er ósanngjörn og/eða
móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður, hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess eða þeirra
sem fyrir henni verða og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé í skyn að hegðunin sé
óvelkomin. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur
talist kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt.” Verði einhver fyrir kynferðislegri áreitni á sá
hinn sami rétt á að leita til trúnaðarlæknis skólans og/eða þess yfirmanns sem ábyrgur er fyrir
starfsumhverfi þolanda. Viðkomandi aðili mun þá vinna að úrlausn málsins. Þolandi skal
engan skaða bera af ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni. Ef ekki tekst að ljúka málinu á
þann hátt liggur ákvörðunarvaldið hjá rektor. Alvarleg eða endurtekin áreitni varðar
áminningu eða brottrekstri úr starfi eða námi. Jafnréttisnefnd skal standa fyrir könnun á tíðni
kynferðislegrar áreitni innan Listaháskóla Íslands og kynna niðurstöðuna nemendum og
starfsfólki. Upplýsingar um úrræði og leiðbeiningar til þolenda kynferðislegrar áreitni skulu
koma fram í handbókum skólans og á heimasíðu hans. Jafnréttisáætlun Listaháskóla Íslands
skal endurskoðuð annað hvert ár.
Samþykkt af stjórn Listaháskólans, 24. ágúst 2005.
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MÁLSTEFNA
STEFNA
Listaháskóli Íslands er leiðandi í faglegri umræðu á fræðasviðinu listir og hefur því
mikilvægu samfélagslegu hlutverki að gegna. Málstefna Listaháskólans tekur mið af þessu.
Skólinn leggur áherslu á að efla faglega umræðu um fræðasviðið á íslensku, samhliða því sem
rækt er lögð við að miðla á íslensku þekkingu og skilningi á listum til samfélagsins alls.
Íslenska er helsta samskiptamál í skólanum, bæði sem talmál og ritað mál, hvort sem er í
kennslu, rannsóknum eða stjórnsýslu. Listaháskóli Íslands gerir þær kröfur til starfsmanna
sinna að vera til fyrirmyndar um notkun íslensku í kennslu og rannsóknum.
Listaháskólinn veitir nemendum þjálfun í að koma þekkingu sinni og kunnáttu á framfæri á
íslensku á skýran og skipulagðan hátt. Tilgangur námsins er að gefa nemendum kost á að afla
sér færni og þekkingar sem gerir þeim kleift að verða framúrskarandi listamenn. Lögð er
áhersla á að nemendur Listaháskólans verði færir um að taka þátt í faglegri umræðu í ræðu og
riti á íslensku á fræðasviði lista.
Akademískir starfsmenn Listaháskólans stunda rannsóknir á ýmsum sviðum er tengjast
sérgrein þeirra. Skólinn gerir þá kröfu að þeir miðli þekkingu til nærsamfélagsins og skapi
þannig farveg fyrir þróun faglegrar umræðu um listir á íslensku. Auk þess eru starfsmenn og
nemendur skólans virkir þátttakendur í alþjóðlegri fagumræðu á öðrum tungumálum.
FRAMKVÆMD OG ÚTFÆRSLA
1. Íslenska er helsta samskiptamál í skólanum, bæði sem talmál og ritað mál, hvort sem
er í kennslu, rannsóknum eða stjórnsýslu.
2. Kennt er á íslensku á grunnstigi í öllum deildum og á framhaldsstigi í listkennsludeild
a. Allir nemendur á bakkalárstigi sækja námskeið þar sem kennd eru akademísk
vinnubrögð og fræðileg skrif. Í kennslu í akademískum vinnubrögðum er lögð áhersla
á að nemendur vandi málnotkun sína og noti íslenskuna sem afl í þekkingarsköpun og
miðlun.
b. Í kennslu er notast við íslenskar þýðingar á erlendum fræðitextum þegar því verður
við komið. Þá eru kennarar hvattir til að ræða við nemendur sína um möguleg nýyrði
og þýðingar á einstökum hugtökum úr erlendum tungumálum.
c. Í öllum deildum er boðið upp á námskeið í skapandi skrifum þar sem markmiðið er að
efla færni nemenda í að tjá sig á íslensku í rituðu máli.
d. Í námi á leikarabraut er unnið markvisst með íslensku í mæltu máli. Stór þáttur í námi
leikara er flutningur á texta, fyrst og fremst leiktexta, en einnig á öðrum tegundum
skáldskapar.
e. Í námi í hljóðfæraleik og söng fá nemendur þjálfun í að vinna á markvissan hátt með
íslensku sem talmál.
f. Á meistarastigi í listkennsludeild er unnið skipulega með íslenskt mál í fræðiskrifum
og í málstofum þar sem nemendur öðlast færni í að tjá sig um kennslu og listsköpun.
g. Lokaverkefni í listkennslu geta verið í formi rannsóknar, fræðiritgerðar, námsefnis eða
skapandi þróunarverkefnis. Ávallt er gerð sú krafa að málfar sé vandað í alla staði og
málnotkun til fyrirmyndar. Nemendur með annað móðurmál en íslensku geta fengið
undanþágu til að skrifa lokaverkefnið eða greinargerð um það á móðurmáli sínu.
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h. Nemendur í bakklárnámi skrifa lokaritgerð sína á íslensku og er gerð krafa um
vandaða stafsetningu og málfar. Við skrifin eru nemendur hvattir til að þýða hugtök og
tilvitnanir yfir á íslensku í því skyni að efla notkun málsins í fræðilegri umræðu. Í
þeim tilvikum þar sem móðurmál nemenda er annað en íslenska geta nemendur
fengið undanþágu til að skrifa lokaritgerð á sínu eigin máli.
3. Meistaranám í hönnunar- og arkitektúrdeild, myndlistardeild og tónlistardeild er
alþjóðlegt og er enska helsta samskiptamál í deildunum. Engu að síður er lögð áhersla
á að nemendur séu virkir í samfélaginu í umræðu um listir og að þeir miðli þangað
þekkingu sinni og færni.
4. Áhersla er lögð á að rannsóknum starfsmanna og meistaranema sé miðlað til
nærsamfélagsins og hafi þannig áhrif á fagumræðu á þeim sviðum sem starfsemi
skólans nær til. Þannig ýtir skólinn undir þróun orðræðu á íslensku og stuðlar að
uppbyggingu formlegs umræðuvettvangs um rannsóknir í listum.
5. Listaháskólinn hvetur starfsfólk sitt til að byggja upp orðasöfn á sínu fagsviði í
samvinnu við aðra fræðimenn og stofnanir.
a. Listaháskólinn er virkur þátttakandi í rannsóknarverkefninu Orðasafn um myndlist
sem unnið er í samvinnu við Íslenska málstöð, Listasafn Íslands, Listasafn Kópavogs
– Gerðarsafn og Listasafn Háskóla Íslands. Orðasafnið gagnast þeim sem fjalla um
myndlist, til dæmis þýðendum, kennurum, nemendum, fjölmiðlafólki, opinberum
stofnunum, fyrirtækjum og breiðum hópi áhugafólks.
b. Myndlistardeild hefur ýtt úr vör rannsóknarverkefninu Íslensk samtímamyndlist í
samstarfi við Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur, Háskóla Íslands, Nýlistasafnið
og Listfræðafélag Íslands. Rannsökuð eru skrif fræðimanna og gagnrýnenda um
íslenska myndlist, auk skrifa listamannanna sjálfra. Markmiðið er að til verði
greinargott heildaryfirlit yfir skrif um íslenska samtímamyndlist.
c. Á næstu misserum er áætlað að hefja undirbúning að gerð orðasafns um hönnun og
arkitektúr.
6. Erlendir starfsmenn Listaháskólans eru hvattir til að sækja námskeið í íslensku og
tileinka sér tungumálið. Áhersla er lögð á að erlendir kennarar sem gegna fastri stöðu
við Listaháskólann kenni á íslensku eins fljótt og auðið er.
Umsjón og Ábyrgð:

Rektor ber ábyrgð á málstefnu Listaháskólans en deildir hafa umsjón með framkvæmd
hennar.
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STARFSMANNASTEFNA
MARKMIÐ
Listaháskólinn er samfélag þar sem ríkir jafnræði, virðing og gagnkvæmt traust. Markmiðið er
að skólinn sé eftirsóknarverður vinnustaður þar sem vinnur skapandi og atorkusamt fólk sem
vill leggja sitt af mörkum til að efla listmenntun, listsköpun og listrannsóknir í landinu. Til
þess vill skólinn tryggja starfsfólki sínu sem best starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og
dafna í starfi.
Leiðarljós í starfsmannastefnu skólans eru:
Frumkvæði
Ábyrgð:

Virðing
Trúnaður
Sveigjanleiki
SAMSKIPTI OG UPPLÝSINGAR
Samskipti fólks innan Listaháskólans byggjast á virðingu og umburðarlyndi. Jafnræðis skal
gætt á öllum sviðum og gerir skólinn engan mun á fólki vegna kynferðis, kynþáttar,fötlunar,
skoðana eða annarra almennra þátta sem greinir fólk að.
Skólinn sér um að boðleiðir séu skýrar innan stjórnsýslu hans og að upplýsingar berist með
skipulögðum hætti til starfsfólks. Stjórnendum ber skylda til að upplýsa starfsmenn sína um
málefni sem varða störf þeirra, réttindi og skyldur, og hvetja þá til samstarfs og til að deila
þekkingu sín á milli. Starfsmenn skólans skulu halda trúnað um viðkvæm málefni varðandi
nemendur og kennara og um hvað það eina sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og gæta ber
trúnaðar um. Starfsmenn sem látið hafa af störfum eru bundnir sömu skyldu.
Sýni starfsmaður ósæmilega hegðun gagtnvart öðrum starfsmanni, s.s. kynferðislega áreitni
eða einelti, getur það leitt til áminningar rektors og/eða starfsmissis.
RÁÐNINGAR OG STARFSÞRÓUN
Starfsmannaþörf.

Þegar skólinn ákveður að ráða fólk til nýrra starfa skulu liggja fyrir því góð og gild rök.
Markmiðin þurfa að vera ljós og starfslýsing skýr. Við það að starfsmaður lætur af starfi skal
skólinn meta sérstaklega hvort ráðið verður aftur í það sama starf.
Starfsauglýsingar.

Laus störf fastra starfsmanna skulu að jafnaði auglýst, en heimilt er að víkja frá þeirri reglu ef
ástæður gefa tilefni til. Í starfsauglýsingum skal hafa hliðsjón af jafnréttisstefnu skólans. Störf
deildarforseta og akademískra starfsmanna eru auglýst í samræmi við sérstakar reglur sem um
þau gilda. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Ráðningar.

Við ráðningu til starfa skal sérstaklega horfa til menntunar og starfsreynslu umsækjenda og til
þess hvernig ætla má að viðkomandi umsækjandi falli að starfsumhverfi skólans.
Sérstakar reglur gilda um veitingu akademískra starfa við skólann. Ráðning rektors,
deildarforseta og kennara er tímabundin.
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Móttaka nýrra starfsmanna.

Listaháskólinn leggur metnað sinn í að taka vel á móti nýjum starfsmönnum, hvort sem þeir
koma til starfa í lengri eða skemmri tíma. Næsti yfirmaður er ábyrgur fyrir því að þeim sé
kynnt starfsemi skólans, starfsvenjur, samstarfsfólk og skipulag.
Stundakennarar og sérfræðingar.

Listaháskólinn ræður til sín fjölda stundakennara og sérfræðinga sem falin eru afmörkuð
verkefni innan kennslurskrár skólans. Með þessu vill skólinn byggja tengsl við hið lifandi
lista- og menningarlíf utan stofnunarinnar. Ekki er skylt að auglýsa eftir umsóknum um störf
stundakennara en viðkomandi deildarforseti gerir tillögu til rektors um ráðningu þeirra.
Stundakennarar og sérfræðingar bera sömu skyldur varðandi trúnað og ábyrgð og aðrir
starfsmenn skólans.
Starfsþróun.

Listaháskólinn beitir sér fyrir því að fastráðnir starfsmenn fái þjálfun og símenntun, innan
skólans sem utan, til að auka við þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist þeim í starfi. Í því
felst að skólinn beitir sér fyrir kennaraskiptum á milli háskóla, þátttöku starfsmanna í
málþingum og ráðstefnum sem viðkoma þeirra starfi og sérmenntun, styður kennara til
listsköpunar og rannsókna í samræmi við ákvæði í ráðningasamningum, og eftir því sem
kostur gefst aðstoðar skólinn starfsmenn við aðsækja námskeið og vinnustofur sem eru á
þeirra sviði. Sérstakur Menntasjóður er starfræktur innan skólans. Um hann gilda sérstakar
reglur.
Starfsmannasamtöl.

Fastir starfsmenn Listaháskólans eiga rétt á starfsmannasamtali a.m.k. einu sinni á ári og
skulu stjórnendur boða til þeirra. Tilgangur samtalsins er að gefa viðkomandi starfsmanni og
stjórnanda kost á að ræða líðan starfsmanns og árangur hans í starfi, skýra hvaða væntingar
báðir aðilar hafa til starfsins og starfseminnar í heild, fjalla um tillögur starfsmannsins um
umbætur á verklagi og hvernig hann lítur á stöðu sína innan skólans, og ræða almennt um
horfur til framtíðar. Stjórnandi skal gera skýrslu um samtalið sem staðfest er af viðkomandi
starfsmanni.
Starfslok vegna aldurs.

Miðað er við að starfslok verði við 70 ára aldur. Listaháskólinn vill mæta óskum starfsmanna
um starfslok með því að breyta starfshlutfalli og/eða starfsskyldum síðustu misserin í starfi, sé
þess nokkur kostur.
Uppsögn á ráðningasamningi.

Sú meginregla gildir að starfsmaður og skólinn geta sagt upp gildandi ráðningasamningi með
tilskildum fyrirvara. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur fastra starfsmanna er 3 til 6 mánuðir.
Aðeins rektor eða framkvæmdastjóri í umboði hans geta sagt upp ráðningasamningi fyrir
hönd skólans.Ef til óánægju kemur með frammistöðu starfsmanns skal næsti yfirmaður hans
greina fyrir honum í hverju sú óánægja felst. Starfsmaðurinn hefur þá rétt til að skýra sitt mál.
Verði ekki samkomulag um úrbætur getur komið til uppsagnar starfsmanns.Verði starfsmaður
uppljós af því að brjóta alvarlega af sér í starfi, getur skólinn vikið honum tafarlaust úr starfi.
Brot starfsmanna teljast alvarleg þegar þau varða helstu gildi skólans og siðferðisreglur.
Launa- og kjaramál

Listaháskóli Íslands leitast við að hafa á að skipa framúrskarandi starfsfólki á öllum sviðum
skólastarfsins. Til þess að svo megi verða vill skólinn búa starfsfólki sínu góð launakjör og
hvetjandi starfsumhverfi sem stenst samanburð við það sem gerist í sambærilegum háskólum.
Ákvarðanir um laun skulu vera málefnalegar og taka mið af kröfum til starfsins, hæfni
starfsmanns og frammistöðu í starfi. Starfsmenn eiga rétt á einu viðtali á ári við yfirmann sinn
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um laun sín og kjör. Kennarar og deildarforsetar óska eftir viðtali hjá rektor og
framkvæmdastjóra, en starfsmenn stoðsviða hjá viðkomandi forstöðumanni. Í því viðtali skal
starfsmaðurinn skýra ástæður fyrir kröfum sínum og hvaða væntingar hann hefur hvað þessa
þætti varðar. Vegna undirbúnings fyrir gerð fjárhagsáætlana fer skólinn fram á að launaviðtöl
fari fram í febrúarmánuði.
Listaháskólinn leggur áherslu á að starfsmenn séu stundvísir og við störf á þeim tíma sem
samið hefur verið um. Nýta skal kosti sveigjanleika á vinnustað til að auðvelda starfsfólki að
samræma einkalíf, fjölskylduábyrgð og starf. Þannig skal starfsfólk skólans eiga kost á
sveigjanlegum vinnutíma þar sem því verður við komið og hentað getur bæði starfsmanni og
skólanum. Samkomulag þarf að ríkja við næsta yfirmann um hvernig sveigjanleika í starfi
verði komið við.
Þá telur skólinn mikilvægt að starfsmenn séu reiðubúnir til að deila verkefnum sín á milli eftir
því sem starfsemin krefst hverju sinni. Með því móti skapast fjölbreytni í starfi og þekkingin
berst á milli. Þá getur komið til þess að fólk flytjist á milli starfa, svo fremi sem kröfur um
faglega þekkingu og getu eru sambærileg og launakjör séu virt.
Starfsmenn skulu skipuleggja orlof sitt með tilliti til starfsemi skólans, og í samráði við
yfirmann og annað samstarfsfólk. Óskir þar um skulu liggja fyrir eigi síðar en um miðjan
maí ár hvert. Launafulltrúi skólans heldur yfirlit um orlof allra starfsmanna. Skólinn gefur út
sérstakar leiðbeiningar um töku orlofs og veikindarétt.
Öryggi og heilbrigði

Listaháskólinn skal tryggja öryggi starfsfólks á vinnustað og búa því heilsusamlegt og
aðlaðandi starfsumhverfi. Skólinn leitast við að láta hverjum starfsmanni í té þá aðstöðu og
búnað sem honum eru nauðsynleg til að geta sinnt starfi sínu af kostgæfni.
Starfsmannafélag

Skólinn óskar eftir samstarfi við Starfsmannafélag Listaháskólans um þau mál sem varða
réttindi og skyldur starfsmanna og sem lúta almennt að velferð þeirra í starfi.
Trúnaðarmaður Starfsmannafélagsins er fulltrúi starfsmanna gagnvart skólanum í
viðkvæmum málum.
Framkvæmd, ábyrgð og gildistími

Framkvæmd starfsmannastefnu er á ábyrgð stjórnenda skólans. Taka skal mið af
starfsmannastefnu við gerð starfs- og fjárhagsáætlana deilda og sviða.
Samþykkt á fundi stjórnar Listaháskóla Íslands 20. febrúar 2007
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STEFNA LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS UM SÉRTÆK
ÚRRÆÐI Í NÁMI
Listaháskóli Íslands starfar samkvæmt þeirri grundvallarreglu að allir nemendur standist
kröfur skólans varðandi þekkingu, listkunnáttu og listræna hæfileika, án tillits til uppruna,
þjóðernis, kynferðis eða annarra þátta sem aðskilja fólk.
RÉTTINDI OG SKYLDUR NEMENDA
Nemendur við Listaháskóla Íslands sem búa við fötlun, hömlun eða sérþarfir sem geta verið
þeim hindrun í námi, eiga rétt á að njóta sértækra úrræða.
Með fötlun, í skilningi þessara reglna er vísað til skilgreiningar í 2. gr. laga nr. 59/1992 um
málefni fatlaðra, sem tekur bæði til andlegrar og líkamlegrar fötlunar.
Með sérþörfum / hömlun, í skilningi þessara reglna er vísað til sértækra námsörðugleika og
vandamála sem hljótast af slysum, langvinnum veikindum eða öðrum orsökum.
Með sértækum úrræðum er í reglum þessum átt við ýmis atriði sem ætlað er að jafna aðstöðu
stúdenta til náms og tryggja að fyrirlögn prófa taki sanngjarnt og eðlilegt tillit til fötlunar eða
sérþarfa nemenda. Sértæk úrræði ná ekki til námskrafna.
Til þess að nemanda séu veitt sértæk úrræði ber honum skylda til að leggja fram faglegt mat
eða sérfræðiálit um fötlun, hömlun eða sérþarfir. Þá ber nemanda að semja námsáætlun í
samráði við umsjónarmann náms innan viðkomandi deildar og forstöðumann
háskólaskrifstofu. Á grundvelli námsáætlunar gerir forstöðumaður skriflegt samkomulag við
nemanda um þau úrræði sem skólinn hyggst veita honum á meðan á námi stendur.
Samkomulag um sértæk úrræði verður að liggja fyrir áður en námið hefst.
Nemandi á rétt á því að Listaháskólinn gæti trúnaðar í meðferð allra gagna sem hann varða.
Trúnaðargögn um fatlaða nemendur og nemendur með sértæka námsörðugleika eru
varðveittar hjá forstöðumanni háskólaskrifstofu.
Forstöðumaður veitir einungis trúnaðarupplýsingar ef mat og framkvæmd sérúrræða krefjast
þess, og þá aðeins með skriflegu leyfi viðkomandi nemanda.
Sætti nemandi sig ekki við þau úrræði sem honum bjóðast innan Listaháskólans er honum
heimilt að skjóta máli sínu til rektors. Finnist ekki lausn fyrir tilstilli rektors er endanlegt
úrskurðarvald á hendi úrskurðarnefndar um réttindamál nemenda.
RÉTTINDI OG SKYLDUR SKÓLANS
Til að auðvelda væntanlegum nemendum námsval ber Listaháskóla Íslands skylda til að veita
skýrar og greinargóðar upplýsingar um aðgang að byggingum og mögulegum
stuðningsúrræðum. Á sama hátt ber skólanum skylda til að upplýsa fatlaða
nemendur/nemendur um réttindi þeirra og úrræði á öllum stigum námsins.
Listaháskólanum ber skylda til að veita nemendum sem búa við staðfesta fötlun eða sérþarfir
sértæk úrræði, þó innan eðlilegra marka. Skólinn styrkir ekki nemendur til kaupa á tækjum,
tölvum, hugbúnaði eða öðrum búnaði. Skólinn áskilur sér einnig rétt til að synja nemanda um
sérúrræði ef þau fela í sér kostnað sem honum reynist ekki fært að mæta eða aðstöðu sem ekki
er fyrir hendi.
Sértæk úrræði fela á engan hátt í sér að dregið sé úr eðlilegum námskröfum.
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Skólinn áskilur sér þann rétt að meta alla umsækjendur á grundvelli þess hvort líklegt sé að
þeir geti nýtt sér það nám sem boðið er upp á í Listaháskóla Íslands.
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I.

HLUTVERK SKÓLANS

1. gr.

Listaháskóli Íslands er háskólastofnun sem sinnir æðri menntun á sviði lista. Listaháskóli
Íslands vinnur jafnframt að eflingu listmennta með þjóðinni og miðlar fræðslu um listir
og menningu til almennings.

II.

STJÓRNSKIPULAG

2. gr. Rekstrarform og skipulagsskrá.

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun. Stjórn hans er falin stjórn, rektor og deildum.
Um skipan og verksvið stjórnar skólans fer eftir skipulagsskrá sem dómsmálaráðherra
hefur staðfest.
3. gr. Stjórn

Stjórn Listaháskólans fer með æðsta ákvörðunarvald innan háskólans og yfirumsjón
málefna er varða skólann í heild. Stjórnin stendur vörð um hlutverk skólans og gætir þess
að starfsemin þjóni settum markmiðum. Stjórnin ræður rektor skólans.
Stjórnin ber ábyrgð á rekstri, fjárhag, eignum, ákvarðar skólagjöld, og setur reglur um
helstu þætti starfseminnar, s.s. um veitingu starfa innan skólans. Stjórnin boðar til opins
ársfundar þar sem fjárhagur skólans og meginatriði starfsáætlunar eru kynnt. Stjórnin
setur reglur um fyrirkomulag fundarins.
Stjórn Listaháskólans er skipuð fimm mönnum til þriggja ára í senn, og hefur enginn
þeirra framfæri sitt af starfi við skólann eða stundar nám við skólann. Mennta- og
menningarmálaráðherra tilnefnir tvo menn í stjórnina en þrír eru kjörnir á aðalfundi
Félags um Listaháskóla Íslands. Stjórnin kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi
og setur sér starfsreglur, sem birtar eru á heimasíðu skólans.
Stjórn fer með hliðstætt hlutverk og skilgreint er sem hlutverk háskólaráðs í 15. gr. laga
um háskóla nr. 63/2006.
4. gr. Rektor

Rektor Listaháskólans annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar og vinnur að
mörkun heildarstefnu í málefnum hans. Hann ber ábyrgð á því að hrinda stefnu stjórnar í
framkvæmd og að starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og gæðakröfur
skólans.
Rektor hefur ásamt með stjórn eftirlit með rekstri skólans, kennslu, listsköpun,
rannsóknum, þjónustu og annarri starfsemi í samræmi við lög um háskóla nr. 63/2006.
Rektor er ábyrgur fyrir ráðningu starfsmanna og ræður helstu yfirmenn skólans í samráði
við stjórn. Rektor stýrir fundum framkvæmdaráðs og fagráðs háskólans og boðar til
háskólafunda. Rektor er talsmaður skólans út á við.
5. gr. Framkvæmdaráð

Framkvæmdaráð er samráðsvettvangur helstu stjórnenda skólans. Ráðið fjallar um
sameiginleg málefni deilda og stoðsviða og skipulag skólastarfsins, þ.m.t. skipulag
kennslu og kennslufyrirkomulag. Framkvæmdaráð undirbýr tillögur að stefnu fyrir
skólann í helstu málefnum og er bakhjarl rektors í daglegri stjórn.
Í framkvæmdaráði sitja auk rektors framkvæmdastjóri skólans og deildarforsetar, Aðrir
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forstöðumenn sitja fundi ráðsins eftir því sem tilefni gefa til. Rektor stýrir fundum
framkvæmdaráðs.
6. gr. Fagráð

Fagráð er samráðs- og upplýsingavettvangur stjórnenda, kennara og nemenda skólans.
Ráðið fjallar um fagleg markmið skólans, frammistöðu skólans og gæði, og veitir rektor
og stjórn stuðning við ákvörðunartöku um akademísk málefni. Meðal málefna sem lögð
eru fyrir fagráð eru tillögur um samsetningu náms, viðmið um gæði náms og námskröfur,
stefnumál í rannsóknum og listsköpun, og víðari skilgreiningar um gildi skólans og
hlutverk.
Í fagráði sitja auk rektors deildarforsetar skólans, fimm fulltrúar fastra kennara skólans,
einn frá hverri deild, fimm fulltrúar nemenda, einn frá hverri deild og tveir fulltrúar
stundakennara. Framkvæmdastjóri og forstöðumenn stoðsviða sitja fundi fagráðs eftir því
sem málefni gefa tilefni til. Rektor boðar til funda og undirbýr dagskrá. Fagráð hittist
a.m.k. einu sinni á hvoru kennslumisseri. Rektor stýrir fundum fagráðs.
7. gr. Háskólafundur

Háskólafundur er vettvangur fyrir umræðu um fagleg málefni innan háskólans og
akademíska stefnumótun, og geta rektor og stjórn leitað umsagna hans um hvað eina er
varðar starfsemi skólans og þróun. Fundurinn er opinn öllum kennurum, starfsfólki, og
nemendum skólans.
Háskólafund skal halda a.m.k. einu sinni ári, og boðar rektor til fundarins.
8. gr. Ársfundur

Í samræmi við skipulagsskrá skólans heldur stjórn hans opinn ársfund þar sem fjárhagur
skólans og meginatriði starfsáætlunar eru kynnt. Stjórn skólans setur reglur um
fyrirkomulag fundarins.
9. gr. Háskóladeildir

Starfi Listaháskólans er skipað í deildir eftir listgreinum. Stjórn skólans ákvarðar
deildaskiptingu og setur deildum starfsreglur. Yfirstjórn hverrar deildar er falin
deildarforseta. Í hverri deild starfar deildarráð.
Deildarforseti:

Deildarforseti hefur yfirumsjón með starfsemi og rekstri sinnar deildar og vinnur að
stefnumörkun í málefnum hennar. Deildarforseti fer með úrskurðarvald innan deildar í
málefnum er varða námsferil og námsframvindu nemenda og hefur jafnframt umsjón með
málum sem snerta fræðistörf og listsköpun innnan deildarinnar. Deildarforseti situr í
framkvæmdaráði og fagráði skólans.
Deildarráð:

Í hverri deild starfar deildarráð sem er samráðsvettvangur innan deildar og er
deildarforseta til ráðgjafar um fagleg málefni. Auk deildarforseta sitja í ráðinu fastráðnir
háskólakennarar deildarinnar, fagstjórar, og fulltrúi nemenda. Deildarforseti gerir tillögu
til rektors um skipan ráðsins að öðru leyti. Deildarforseti stýrir störfum ráðsins og er
jafnframt formaður þess. Fundi skal halda a.m.k. tvisvar á misseri.
10. gr. Sameiginleg stjórnsýsla

Hlutverk sameiginlegrar stjórnsýslu er að skapa deildum og starfsfólki skólans skilyrði til
að vinna störf sín í samræmi við skipulagsskrá og reglur skólans. Sameiginlegri
stjórrnsýslu er komið fyrir innan háskólaskrifstofu þar sem eru eftirtalin stoðsvið: Námsog kennsluþjónusta, bókasafn- og upplýsingaþjónusta, tölvu- og netþjónusta, fjármál og
rekstur, auk sérfræðiþjónustu sem varðar alþjóðamál, rannsóknir og nýsköpun, gæðamál
og kynningarmál.
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Framkvæmdastjóri veitir háskólaskrifstofu forstöðu og starfar við hlið rektors og fer með
fjármál skólans og eignir í samráði við hann. Rekstur annarra stoðsviða er falinn
forstöðumönnum og er ábyrgð þeirra og starfsvið skilgreind sérstaklega.
Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdaráði skólans.
11. gr. Úrskurðarnefnd í réttindamálum nemenda

Við skólann starfar sérstök úrskurðarnefnd sem fer með æðsta úrskurðarvald innan
skólans í agamálum og í málum sem tengjast réttindum nemenda. Í úrskurðarnefnd sitja
þrír menn, þ.e. einn deildarforseti, sem er formaður nefndarinnar, einn fulltrúi kennara og
einn fulltrúi nemenda skólans. Fulltrúar kennara og nemenda eru tilnefndir til eins árs í
senn og skulu þeir hafa varamenn sem tilnefndir eru til jafnlangs tíma. Gæta skal sem
mest jafnvægis varðandi skipan eftir deildum. Deildarforsetar kjósa sín á milli hver situr
fyrir þeirra hönd sem aðalmaður og hver sem varamaður. Stjórn skólans skilgreinir nánar
starfssvið nefndarinnar og setur henni starfsreglur. Mál skulu lögð fyrir nefndina með
skriflegum rökstuðningi.
12. gr. Um samráð við aðra háskóla og samstarfsstofnanir.

Listaháskóli Íslands og einstakar deildir hans skulu hafa samráð og samstarf við aðra
háskóla til að nýta sem best tiltæka starfskrafta og gagnakost og stuðla með hagkvæmum
hætti að fjölbreyttari menntunarkostum í samræmi við 9. gr. laga um háskóla nr. 63/2006.
Skólinn skal jafnframt leita eftir því að gera samstarfssamninga við aðrar stofnanir, sem
tengjast starfssviði hans.
13. gr. Gæðaeftirlit.

Listaháskólinn sinnir kerfisbundnu eftirliti með gæðum kennslu og rannsókna á
grundvelli innra mats, sbr. 11. gr. laga um háskóla nr. 63/2006. Skólinn starfar eftir
viðmiðum Gæðaráðs háskólanna eins og þau koma fram í handbók ráðsins. Rektor ber
ábyrgð á gæðakerfi skólans fyrir skólann í heild, og deildarforsetar, forstöðumenn og
aðrir stjórnendur bera ábyrgð á gæðamálum á þeim sviðum sem þeir stýra. Verkefnisstjóri
þróunar- og gæðamála annast gæðamál í umboði rektors, þvert yfir deildir og svið
skólans.

III. VIÐMIÐ UM ÆÐRI MENNTUN OG
PRÓFGRÁÐUR
14. gr.

Listaháskólinn gefur út formleg viðmið um æðri menntun og prófgráður fyrir allar
námsbrautir skólans. Viðmiðin eru kerfisbundin lýsing á prófgráðum og lokaprófum þar
sem lögð er áhersla á almenna lýsingu á þeirri þekkingu, leikni og færni sem nemendur
eiga að ráða yfir við námslok. Viðmið Listaháskólans eru sett í samræmi við þau
landsviðmið sem menntamálaráðherra setur, sbr. 5. gr. laga um háskóla nr. 63/2006.

IV. DEILDIR OG NÁMSBRAUTIR
15. gr.

Í Listaháskóla Íslands starfa fimm deildir: myndlistardeild, sviðslistadeild, hönnunar- og
arkitektúrdeild. tónlistardeild og listkennsludeild. Námsbrautir eru sautján. Fimm
námsbrautir eru á meistarastigi og tólf á bakkalárstigi.
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Hönnunar og arkitektúrdeild:

Nám í hönnunar- og arkitektúrdeild skiptist í fimm brautir, fjórar á bakkalárstigi og ein á
meistarastigi.
Námsbrautir á bakkalárstigi eru: grafísk hönnun, vöruhönnun, fatahönnun, og arkitektúr.
Það gildir um þessar námsbrautir að námið er skipulagt sem þriggja ára nám til 180
eininga. Að því loknu og tilskildum prófum og verkefnum hlýtur nemandi BA gráðu.
Á meistarastigi er boðið tveggja ára nám til 120 eininga í hönnun. Að því loknu og
tilskildum prófum og verkefnum hlýtur nemandi MA gráðu.
Listkennsludeild:

Í listkennsludeild er boðið nám á meistarastigi í listkennslu á einni námsbraut. Um er að
ræða þrjár námsleiðir innan brautarinnar, þ.e. 120 eininga nám til MArtEd gráðu, 120
eininga nám til MA gráðu, og 60 eininga diplómanám. Diplómanámið er einungis í boði
fyrir nemendur sem hafa áður lokið meistaranámi í sinni listgrein.
Nemendur sem ljúka námi til MArtEd/MA gráðu (120 ein.) geta sótt um leyfisbréf til
mennta- og menningarmálaráðuneytisins og öðlast réttindi til grunn- og
framhaldsskólakennslu í sérgrein sinni.
Nemendur sem ljúka diplómanámi (60 ein.) geta sótt um leyfisbréf til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins og öðlast réttindi til framhaldsskólakennslu í sérgrein sinni.
Myndlistardeild:

Nám í myndlistardeild skiptist í tvær námsbrautir, ein á bakkalárstigi og ein á
meistarastigi.
Nám á bakkalárstigi er skipulagt sem þriggja ára nám í myndlist til 180 eininga. Að loknu
námi og tilskildum verkefnum og prófum í deild hlýtur nemandi BA gráðu.
Nám á meistarastigi er skipulagt sem tveggja ára nám í myndlist til 120 eininga. Að því
loknu og tilskildum prófum og verkefnum hlýtur nemandi MA gráðu.
Sviðslistadeild:

Nám í sviðslistadeild skiptist í þrjár brautir sem allar eru á bakkalárstigi: leikarabraut,
samtímadansbraut, og sviðshöfundabraut. Nemendur eru teknir inn á allar námsbrautir
tvö ár í röð en síðan er ekki tekið inn þriðja árið. Það gildir um þessar námsbrautir að
námið er skipulagt sem þriggja ára nám til 180 eininga. Að því loknu og tilskildum
prófum og verkefnum hlýtur nemandi BA gráðu.
Tónlistardeild:

Í tónlistardeild er boðið nám á fimm brautum, þrjár á bakkalárstigi og tvær á
meistarastigi. Námsbrautir á bakkalárstigi eru: hljóðfæraleikur og söngur, tónsmíðar, og
skapandi tónlistarmiðlun. Námsbrautir á meistarastigi eru: tónsmíðar og sköpun, miðlun
og frumkvöðlastarf.
Í hljóðfæraleik og söng eru tvær námsleiðir. Annars vegar er boðið nám í hljóðfæraleik
og söng, sem er þriggja ára nám til 180 eininga sem lýkur með BMus gráðu, og hins
vegar diplómanám til 80 eininga fyrir unga nemendur sem uppfylla kröfur skólans um
kunnáttu í hljóðfæraleik og vilja samhliða tónlistarnáminu stunda almennt
framhaldsskólanám. Miðað er við að nemendur í diplómanámi séu orðnir 16 ára hið
minnsta þegar þeir hefja námið.
Nám í tónsmíðum á bakkalárstigi er þriggja ára 180 eininga tónlistarnám til BA gráðu,
þar sem nemendur geta valið um að sérhæfa sig í tónsmíðum og/eða nýmiðlum.
Í skapandi tónlistarmiðlun eru í boði þrjár námsleiðir sem eru þriggja ára 180 eininga
nám til BA gráðu. Þær eru: Almennt tónlistarnám, þar sem nemendur sérhæfa sig í
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miðlun tónlistarþekkingar, nám í hljóðfærakennslu og nám í kirkjutónlist. Nám í
kirkjutónlist er starfrækt í samvinnu við Tónskóla þjóðkirkjunnar.
Meistaranám í tónsmíðum er tveggja ára 120 eininga rannsóknatengt nám í tónsmíðum til
MA gráðu.
Meistaranám í sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi er 120 eininga nám til MMus gráðu
sem Listaháskólinn rekur ásamt fjórum öðrum evrópskum tónlistarháskólum.

V. SKIPTINEMENDUR, GESTANEMENDUR OG
RANNSÓKNARNEMENDUR
16. gr.
Skiptinemar:

Listaháskólinn er aðili að alþjóðlegu samstarfi sem m.a. felur í sér nemendaskipti á milli
sambærilegra menntastofnana og gagnkvæma viðurkenningu náms. Nemendaskiptin
byggjast á tvíhliða samningum á milli skólanna. Námsdvöl nemenda sem kjósa skiptinám
miðast við eitt misseri á námsferli þeirra. Lengri námsdvöl verður að hljóta samþykki
viðkomandi deildarforseta.
Gestanemendur:

Rektor getur að tillögu deildarforseta tekið inn gestanemendur til eins misseris eða
tveggja. Gestanemendur skulu vera skráðir í sambærilegt eða lengra komið nám í
viðurkenndum háskóla annars staðar og skulu leggja fram staðfest gögn þar að lútandi.
Gestanemandi lýtur sömu reglum og aðrir nemendur skólans og skal uppfylla námskröfur
eins og reglulegur nemandi. Skólagjöld eru samsvarandi við aðra nemendur. Óski
gestanemandi eftir áframhaldandi námi við skólann skal hann sækja um skólavist á sama
grundvelli og aðrir umsækjendur.
Rannsóknanemendur:

Rannsóknanemendur eru nemendur á meistara- eða doktorsstigi sem fá aðstöðu við
Listaháskólann og aðgang að þjónustu hans án þess að sækja reglubundið nám.
Deildarforseti og nemandinn gera samkomulag sín á milli sem staðfest er af rektor um
aðgang nemandans að skólanum.

VI. KENNARAR SKÓLANS
17. gr.

Við Listaháskóla Íslands starfa bæði fastráðnir kennarar og stundakennarar. Fastráðnir
kennarar eru annars vegar kennarar sem ráðnir hafa verið eftir reglum um ráðningu
akademískra kennara og hafa fengið hæfisdóm sérskipaðrar dómnefndar, þ.e. prófessorar,
dósentar, og lektorar, og hins vegar aðjúnktar, sem ráðnir eru af rektor í samráði við
viðkomandi deildarforseta til skilgreindra verkefna innan deildar. Deildarforsetar hafa
umsjón með ráðningu stundakennara og leggja fram tillögur til rektors um ráðningu
þeirra.
Við ráðningar í störf kennara Listaháskólans liggur til grundvallar skilgreining skólans
um viðmið um mat á þekkingu og reynslu háskólakennara í listum, fræðigreinum lista, og
listkennslu, samþ. 28. janúar 2013. Skilgreiningin er birt á heimasíðu skólans.
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Fagstjórar námsbrauta fara með umsjón námsbrauta og geta þeir ýmist verið úr hópi
prófessora, dósenta, lektora, eða aðjúnkta.
Fagstjórar fræðigreina skipuleggja og hafa umsjón með fræðikennslu innan viðkomandi
deildar, og geta þeir ýmist verið úr hópi prófessora, dósenta, lektora, eða aðjúnkta.
Rektor ákveður að fenginni tillögu deildarforseta hvernig starfsskyldur einstakra kennara
skiptast milli kennslu og annarra starfsþátta innan marka ráðningarsamnings viðkomandi.
Hjá prófessorum, dósentum og lektorum er um að ræða samþættingu af þremur þáttum,
þ.e. kennslu, stjórnun, og rannsóknum/nýsköpun, meðan vinnuframlag aðjúnkta getur
verið ýmist samsett af einum, tveimur, eða þremur þessara þátta.
Gestaprófessorar eru ráðnir tímabundið í breytilegum starfshlutföllum til afmarkaðra
starfa innan skólans. Um er að ræða framúrskarandi listamenn eða fræðimenn á sviði lista
sem skólinn telur mikilvægt að hafa til samstarfs um uppbyggingu náms og þróun
skólastarfs. Rektor ræður í stöður gestaprófessora að fengnum tillögum frá viðkomandi
deild og staðfestingu stjórnar. Því gilda ekki um ráðningu þeirra reglur skólans um
ráðningu akademískra starfsmanna.
Um störf og skyldur kennara gilda sérstakar skilgreiningar sem birtar eru á innra vefsvæði
skólans.

VII. SJÓÐIR TIL STYRKTAR AKADEMÍSKU
STARFI
18. gr.

Innan Listaháskólans eru starfræktir þrír sjóðir til styrktar akademísku starfi:
Starfsþróunarsjóður kennara, Rannsóknasjóður, og Útgáfusjóður. Hverjum sjóði eru settar
sérstakar reglur þar sem m.a. er kveðið á um hlutverk og verksvið sjóðsins, skipan
stjórnar, skipulag starfseminnar, og fyrirkomulag styrkúthlutana.

VIII.INNTAKA NEMENDA, MAT Á FYRRA NÁMI
OG FYRNING EININGA
19. gr.
Inntaka nemenda
Bakkalárnám

Við val á umsækjendum um skólavist er tekið mið af frumgerðu efni sem þeir senda inn
með umsóknum sínum og/eða frammistöðu þeirra á inntökuprófum. Jafnframt er litið til
þess hversu vel megi ætla að viðkomandi geti tileinkað sér námið sem er í boði í
skólanum.
Umsækjendur um bakkalárnám skulu hafa lokið stúdentsprófi eða jafngildu prófi.
Skólanum er þó heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu
og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við
það miðað að til þess að koma til mats þurfi umsækjendur að hafa lokið eigi færri en 105
einingum á framhaldsskólastigi. Deildarforseti skal þá að fengnu mati inntökunefndar
leggja fram tillögur til rektors um hvaða umsækjendum eigi að veita tækifæri til þess að
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hefja nám á þessum forsendum.
Stjórn skólans getur takmarkað fjölda nemenda sem hefja nám við deildir skólans.
Inntaka skal að jafnaði fara fram eigi síðar en í apríl og maí ár hvert. Umsóknum skal
fylgja staðfest afrit af prófskírteinum og önnur þau gögn sem óskað er eftir af hálfu
viðkomandi deildar.
Sérstakar inntökunefndir meta umsóknir á grundvelli innsendra gagna auk viðtala og/eða
inntökuprófa á þeim sviðum sem við á. Rektor skipar inntökunefndir að fengnum
tillögum frá deildarforseta og setur þeim vinnureglur. Vinnureglur inntökunefnda skulu
kynntar fyrir umsækjendum. Úrskurður inntökunefnda, sem byggir á listrænu mati og
mati á möguleikum umsækjandans til þess að ná þroska í viðkomandi grein, er
endanlegur og verður því ekki borinn undir rektor eða stjórn.
Um gestanemendur gildir að þeir skulu vera skráðir í sambærilegt eða lengra komið nám í
viðurkenndum háskóla annars staðar og skulu leggja fram staðfest gögn þar að lútandi,
sbr. 16. gr.
Listaháskólinn viðurkennir nám á bakkalárstigi úr öðrum háskólum að hámarki 60
einingum.
Um mat á einingum úr öðrum háskólum sjá 24. gr.
Meistaranám

Við val á umsækjendum um skólavist er tekið mið af umsóknum, greinargerðum og
faglegri reynslu af viðkomandi sviði. Jafnframt er litið til þess hversu vel megi ætla að
viðkomandi geti tileinkað sér námið.
Umsækjendur um meistaranám skulu hafa lokið bakkalárprófi eða sambærilegu 180
eininga háskólanámi sem byggir undir hæfni þeirra til að svara þeim kröfum sem
meistaranámið gerir. Rektor skipar inntökunefndir að fengnum tillögum frá viðkomandi
deildarforseta.
Sérstakar inntökunefndir meta umsóknir á grundvelli innsendra gagna og viðtala við
umsækjendur. Rektor skipar inntökunefndir að fengnum tillögum frá deildarforseta og
setur þeim vinnureglur. Vinnureglur inntökunefnda skulu kynntar fyrir umsækjendum.
Úrskurður inntökunefnda er endanlegur og verður því ekki borinn undir rektor eða stjórn.
Stjórn skólans getur takmarkað fjölda nemenda sem hefja nám við deildir skólans.
Inntaka skal að jafnaði fara fram eigi síðar en í apríl og maí ár hvert. Umsóknum skal
fylgja staðfest afrit af prófskírteinum og önnur gögn sem óskað er eftir af hálfu
viðkomandi deildar.
Um gestanemendur gildir að þeir skulu vera skráðir í sambærilegt eða lengra komið nám í
viðurkenndum háskóla annars staðar og skulu leggja fram staðfest gögn þar að lútandi,
sbr. 16. gr.
20. gr
Mat á fyrra námi og fyrning eininga

Í því tilfelli að fyrrverandi nemandi leitar eftir að fá að hefja nám að nýju við skólann og
ljúka sínu námi þá gildir sú regla að hann fær metin þau námskeið sem enn eru kennd við
skólann. Þessi regla miðast við að ekki séu liðin fleiri en 5 ár frá því að hann hætti sínu
fyrra námi. Með sama skilyrði eru önnur námskeið metin til eininga ef þau falla innan
skipulags þeirrar kennsluskrár sem fylgt er þegar nemandi hefur nám að nýju við
skólann.
Varðandi þá nemendur sem sækja um að hefja nám þegar liðið er meira en fimm ár frá
því að þeir hættu námi við skólann þá geta þeir sótt um að þeirrra fyrra nám sé metið með
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tilliti til gildandi kennsluskrár.
Sú almenna regla gildir að námseiningar fyrnast séu níu ár eða fleiri liðin frá þvi að
nemandi hætti námi.

IX. SKIPULAG KENNSLU, ÁSTUNDUN OG
FRAMVINDA NÁMS
21. gr.
Skólaár, kennslumisseri, og brautskráning

Skólaárið telst frá 1. ágúst til jafnlengdar næsta ár. Kennsluár skiptist í tvö
kennslumisseri, haustmisseri og vormisseri. Á kennslumisseri skulu eigi vera færri en 15
kennsluvikur, próf og leyfi koma þar til viðbótar.
Niðurstöður námsmats skulu liggja fyrir í síðasta lagi tíu virkum dögum eftir að verkefni
eða próf eru lögð fyrir í námskeiðinu, sbr. 26.gr. Haustmisseri skal vera lokið í síðasta
lagi 21. desember og vormisseri byrja í fyrsta lagi 3. janúar. Engin kennsla fer fram á
lögboðnum frídögum. Rektor getur ákveðið að fella niður kennslu á öðrum dögum en hér
eru tilgreindir.
Aðalútskrift Listaháskólans fer fram að vori sem næst mánaðarmótum maí /júní.
Nemendur sem þá ætla að ljúka námi skrá sig í útskrift fyrir 15. mars.
Nemendur sem ekki hafa náð tilskildum einingafjölda til að geta útskrifast við
aðalútskrift geta sótt um brautskráningu að hausti eða miðjum vetri. Brautskráning að
hausti fer fram um miðjan september og brautskráning að vetri fer fram um miðjan
janúar. Sækja þarf um haustútskrift eigi síðar en 15. ágúst og eigi síðar en 15. nóv. fyrir
vetrarútskrift.
Til að fá brautskráningu verða nemendur að vera skuldlausir við skólann.
22. gr.
Kennsluskrá

Skólinn gerir kennsluskrá fyrir komandi skólaár og skal hún kynnt á heimasíðu skólans. Í
kennsluskránni skal gera grein fyrir hæfniviðmiðunum náms á hverri braut, jafnframt því
að skráð eru númer og nöfn allra námskeiða og stutt lýsing á hverju námskeiði fyrir sig. Í
lýsingunum koma fram upplýsingar eins og tegund og stig námskeiðs, einingafjöldi,
forkröfur, hæfniviðmið, lýsing og námsmat.
Kennsluskrárnefnd hefur kerfisbundið eftirlit með kennsluskrá. Rektor skipar í
kennsluskrárnefnd til eins árs í senn.
23. gr.
Kennslumat

Kennslumat er lagt fyrir nemendur í lok hvers námskeiðs. Nemendur fá þá tækifæri til að
svara spurningum um frammistöðu kennara og um námskeiðið í heild. Í lok misseris fá
kennarar aðgang að niðurstöðum úr þeim námskeiðum sem þeir sjálfir hafa kennt.
Deildarforsetar hafa aðgang að niðurstöðum kennslumats allra námskeiða í sinni deild.
Rektor og forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu hafa aðgang að niðurstöðum
kennslumats fyrir skólann í heild.
24. gr. Einingafjöldi og framvinda náms
Við skipulag náms við Listaháskólann er miðað við að ein eining jafngildi 25 - 30
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klukkustundum í vinnu fyrir nemandann.
Nemandi er ábyrgur fyrir framvindu eigin náms innan skipulagsramma skólans. Miðað er
við að hann ljúki að jafnaði 60 einingum á námsári, eða sem nemur 30 einingum á
misseri.
Bakkalárnám

Til BA gráðu og BMus gráðu þarf að lágmarki 180 einingar. Námsframboð miðast við að
nemandi fái viðurkenndar að hámarki 72 einingar fyrir eitt skólaár, en þó ekki fleiri en
210 einingar alls á öllum námstímanum.
Nemandi flyst ekki á milli ára ef 12 eða fleiri einingar vantar upp á námsárangur hans á
námsárinu.
Samfelldur hámarksnámstími má lengstur vera eitt skólaár umfram áætlaðan námstíma.
Fjarvera vegna barneignaleyfis er undanskilin. Rektor er heimilt að tillögu viðkomandi
deildarforseta að veita undanþágur frá þessu ákvæði ef sérstaklega stendur á. Skal þá
viðkomandi nemandi skýra mál sitt skriflega og með rökstuðningi.
Um lokaverkefni sjá 27. gr.
Nemendur sem óska eftir að fá metnar einingar úr öðrum háskólum þurfa að skila inn
tilskildum upplýsingum og staðfestingum frá viðkomandi skóla strax í upphafi náms.
Gögnunum skal skilað til forstöðumanns náms- og kennsluþjónustu.
Listaháskólinn viðurkennir nám á bakkalárstigi úr öðrum háskólum að hámarki 60
einingum.
Meistaranám

Til MA gráðu, MMus og MArtEd gráðu þarf að lágmarki 120 einingar. Námsframboð
miðast við að nemandi fái viðurkenndar að hámarki 66 einingar fyrir eitt skólaár, en þó
ekki fleiri en 132 einingar alls á öllum námstímanum.
Nemendur í meistaranámi í hönnun, myndlist og tónsmíðum flytjast ekki á milli ára ef 12
eða fleiri einingar vantar upp á námsárangur þeirra á námsárinu.
Samfelldur hámarksnámstími má lengstur vera eitt skólaár umfram áætlaðan námstíma. Í
listkennsludeild má hámarkstíminn vera tvö ár umfram áætlaðan námstíma. Fjarvera
vegna barneignaleyfis er undanskilin. Rektor er heimilt að tillögu viðkomandi
deildarforseta að veita undanþágur frá þessu ákvæði ef sérstaklega stendur á. Skal þá
viðkomandi nemandi skýra mál sitt skriflega og með rökstuðningi.
Um lokaverkefni og undirbúning þess sjá 27. gr.
25. gr.
Mætingar og ástundun náms
Bakkalárnám

Listaháskólinn gerir kröfu um fulla mætingu nemenda í kennslu. Kennurum ber að hafa
yfirlit yfir ástundun nemenda og skrá mætingu þeirra.
Ef fjarvistir nemanda, þ.m.t. vegna veikinda, fara umfram 1/5 af heildarfjölda
kennslutíma í viðkomandi námskeiði telst hann fallinn í námskeiðinu. Sé um að ræða
sérstakar og óviðráðanlegar ástæður getur nemandi sótt um undanþágu til rektors frá
þessari reglu. Aðeins verður slík umsókn tekin til meðferðar að um sé að ræða að
nemandi flytjist ekki á milli ára.
Meistaranám

Um ástundun náms á meistarastigi gildir það almennt að nemendur taki fullan þátt í starfi
námsbrautarinnar og séu virkir þátttakendur hvort sem er í hópa- eða einstaklingsstarfi.
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Annars setja deildir sérákvæði, sem taka mið af eðli námskeiða.

X. NÁMSMAT
26. gr.
Tilgangur, ábyrgð og fyrirkomulag, úrsögn úr námskeiði, veikindi, námshlé,
einkunnir, meðferð athugasemda, fjarvera úr prófi, endurtekning prófs,
sjúkrapróf, færsla einkunna
Tilgangur:

Megintilgangur námsmats er að veita nemendum upplýsingar um gengi og árangur í
námi. Einnig felst í því staðfesting skólans um að nemandi hafi tileinkað sér þekkingu og
færni á tilteknu sviði.
Ábyrgð og fyrirkomulag:

Próf og mat á verkefnum fer fram á námskeiðstíma eða á sérstökum prófdögum í lok
hvors misseris. Kennarar standa fyrir námsmati og eru ábyrgir fyrir því, en hver deild
ræður tilhögun prófa og verkefnaskila innan marka þessara reglna. Próf eru munnleg,
skrifleg eða verkleg. Til verkefna teljast m.a. ritgerðir, skýrslur, tónleikar, hvers konar
listsköpunarverkefni og rannsóknir tengdar þeim. Um samsetningu námsmats skal vera
samráð á milli deildarforseta og hlutaðeigandi kennara og ákvörðun kunngerð nemendum
í námskeiðslýsingu eigi síðar en við upphaf kennslu í viðkomandi námskeiði. Um ábyrgð
og mat á lokaverkefnum gilda sérstök ákvæði, sem tilgreind eru í 27. gr.
Skuldbinding nemandans og úrsögn úr námskeiði:

Þegar nemandi er skráður í námskeið er hann jafnframt skráður í próf eða er bundinn
skiladögum fyrir verkefni ef námsmatinu er þannig háttað. Með úrsögn úr námskeiði er
nemandi þar með leystur undan þeim kröfum er varða námsmatið. Úrsögn úr námskeiði
verður að tilkynna skriflega til deildarfulltrúa innan frests sem nemur 1/3 af
heildartímalengd viðkomandi námskeiðs.
Veikindi:

Nemandi sem vegna veikinda mætir ekki til prófs eða getur ekki lagt fram tilskilið
verkefni til mats, innan þess frests sem gefinn er, skal tilkynna forföll áður en prófið hefst
eða frestur rennur út. Læknisvottorði skal skilað á skrifstofu skólans til staðfestingar eigi
síðar en þremur dögum eftir að próf var haldið eða skilafrestur rann út, annars telst
nemandi hafa þreytt prófið eða tekið þátt í verkefnaskilum. Með læknisvottorði ávinnur
nemandi sér rétt til sjúkraprófs.
Námshlé:

Nemendur geta tekið sér námshlé innan þess ramma sem reglur skólans setja um
framvindu náms. Nemendur þurfa að tilkynna um námshlé á þar til gerðum eyðublöðum
eigi síðar en 1. október vegna náms á haustmisseri og og fyrir 1. febrúar vegna náms á
vormisseri.. Námshlé getur að hámarki verið eitt ár og þarf að rýmast innan þeirra
fjögurra ára sem samfelldur hámarksnámstími náms má vera, sbr. 24. gr.
Einkunnir:

Einkunnir eru í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Lágmarkseinkunn til þess að standast
próf er einkunnin 5. Rektor gefur út samanburðarkvarða til viðmiðunar fyrir kennara. Í
námskeiðum, sem gefa 6 einingar eða minna í bakkalárnámi og 8 einingar í meistaranámi,
er deildarforseta heimilt að gefa leyfi fyrir að námsmat sé gefið til kynna með bókstöfum
í stað tölustafa : -S - fyrir „ staðist,” og -F- fyrir „ fall.”
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Niðurstöður námsmats og meðferð athugasemda:

Niðurstöður námsmats skulu liggja fyrir eigi síðar en 10 virkum dögum eftir að námsmat
fer fram. Nemandi sem ekki hefur staðist próf eða náð lágmarkseinkunn fyrir verkefni sitt
getur óskað eftir útskýringum á einkunn sinni og skal sú ósk liggja fyrir eigi síðar en
fimm dögum frá birtingu einkunnar. Vilji hann þá eigi una mati kennarans getur hann
snúið sér til viðkomandi deildarforseta.Verði því við komið skal þá skipa utanaðkomandi
prófdómara sé ekki um lokaverkefni að ræða. Úrskurður er þá endanlegur.
Fjarvera úr prófi:

Nemandi sem kemur ekki til prófs og hefur ekki boðað forföll telst hafa þreytt prófið.
Hann á þá ekki kröfu um að fá að taka endurtökupróf.
Endurtekning á prófi eða verkefni:

Nú stenst nemandi ekki próf eða fellur í verkefni og er honum þá heimilt að endurtaka
það. Sækja þarf sérstaklega um það til deildarforseta eða viðkomandi fagstjóra innan
fimm daga eftir að einkunn er birt ef þreyta á endurtekningarpróf eða verkefni í annað
sinn. Verði endurtekningu prófs ekki komið við getur deildarforseti ákveðið um
sambærilegt verkefni. Falli nemandi á endurtekningarprófi/-verkefni verður hann að
þreyta námskeiðið að nýju til að fá tilskildar einingar fyrir námskeiðið.
Hafi nemandi staðist próf/verkefni getur hann óskað eftir, ef sérstakar ástæður eru fyrir
hendi, að fá að endurtaka prófið/verkefnið. Heimili deildarforseti endurtöku skal hún fara
fram í næsta skipti sem viðkomandi próf er haldið eða verkefni sett fyrir. Seinni
einkunnin skal gilda.
Sjúkrapróf/verkefni:

Sjúkrapróf /verkefni skulu haldin vegna haustmisseris eigi síðar en 15. janúar og vegna
vormisseris eigi síðar en 1. júní.
Færsla einkunna og varðveisla úrlausna:

Skrifstofa skólans sér um færslu einkunna og varðveislu þeirra, auk þess að birta
nemendum einkunnir. Að liðnum sex mánuðum frá prófdegi skulu skriflegar úrlausnir
eyðilagðar.

XI. LOKAVERKEFNI
27. gr.
Bakkalárnám:

Við mat á lokaverkefni skal vera dómnefnd eða utanaðkomandi prófdómari. Í dómnefnd
skal vera a.m.k. einn utanaðkomandi prófdómari sem er formaður nefndarinnar. Rektor
skipar í dómnefnd að fengnum tillögum viðkomandi deildarforseta. Gefnar eru út
sérstakar reglur um störf dómnefnda og prófdómara. Hafi nemendur athugasemdir við
framkvæmd matsins geta þeir óskað eftir skýringum í skriflegu erindi til viðkomandi
deildarforseta.
Nemendur sem ekki una mati dómnefndar geta sent skriflegar og rökstuddar
athugasemdir í undirrituðu bréfi til deildarforseta innan fimm daga frá því að einkunn
þeirra er birt og óskað eftir að nefndin endurskoði úrskurð sinn. Deildarforseti skal svara
athugasemdum nemendans innan tíu daga eftir að þær berast. Eftir það eru niðurstöður
prófdómenda endanlegar.
Sérstakar reglur eru gefnar út um skil og framkvæmd verklegs hluta lokaverkefna.
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Meistaranám:

Sérstök matsnefnd sem hefur það hlutverk að meta stöðu nemandans með tilliti til
námsframvindu og undirbúnings fyrir lokaverkefni, starfar innan meistaranáms hverrar
deildar. Í nefndinni eiga sæti tveir kennarar deildarinnar og einn utanaðkomandi.
Deildarforseti skipar í nefndina. Fyrir lok 3. annar meistaranáms skal liggja fyrir
greinagerð og drög meistaranema að lokaverkefni, auk verkáætlunar, sem samþykkt hefur
verið af matsnefnd viðkomandi deildar. Nemanda gefst færi til að sækja um
endurfyrirlagningu áætlunar um lokaverk til matsnefndar öðru sinni innan tveggja vikna
frá þeirri fyrri en verði henni synjað öðru sinni er nemanda vísað frá lokaverki það
misserið.
Í námsbrautinni sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf gildir það fyrirkomulag að
umsjónarkennarar (mentorar) meta nám nemenda með reglubundnum hætti og meta
stöðu þeirra með tilliti til námsframvindu og undirbúnings fyrir lokaverkefni.
Mat á lokaverkefni er í höndum sérfróðs utanaðkomandi prófdómara, eða dómnefndar
sem samanstendur af a.m.k. tveimur sérfróðum og utanaðkomandi aðilum.
Rektor skipar prófdómara eða dómnefnd að fenginni tillögu viðkomandi deildarforseta
eða deildarráðs. Gefnar eru út sérstakar reglur um störf dómnefnda og prófdómara. Hafi
nemendur athugasemdir við framkvæmd matsins geta þeir óskað eftir skýringum í
skriflegu erindi til viðkomandi deildarforseta.
Nemendur sem ekki una niðurstöðu dómnefndar geta sent skriflegar og rökstuddar
athugasemdir í undirrituðu bréfi til deildarforseta innan fimm daga frá því að einkunn er
birt og óskað eftir að nefndin endurskoði úrskurð sinn. Skólinn skal svara athugasemdum
nemandans innan tíu daga eftir að þær berast. Eftir það eru niðurstöður prófdómenda
endanlegar.
Um lokaverkefni og meistaravarnir gilda sérstakar leiðbeiningar fyrir hverja námsbraut.

XII. RÉTTINDAMÁL NEMENDA
28. gr.

Almennt gildir að nemandi sem telur sig hafa verið beittan órétti snýr sér til viðkomandi
kennara, umsjónarprófessors eða námsráðgjafa sem beinir málinu í réttan farveg til
fagstjóra eða deildarforseta viðkomandi deildar sem leita lausna í málinu. Uni nemandi
ekki þeirri lausn skal hann senda skriflegt erindi ásamt með rökstuðningi til rektors.
Rektor fer yfir málið, tekur ákvörðun og nemandi fær skriflegt svar þar sem niðurstaða
málsins er rökstudd. Ef nemandi sættir sig ekki við ákvörðun rektors getur hann áfrýjað
til úrskurðarnefndar í réttindamálum nemenda. Sjá nánar um úrskurðarnefnd í 11. gr. Um
ábyrgð og fyrirkomulag námsmats er vísað í 26. gr.
29. gr.

Hafi nemendi gerst sekur um brot á lögum eða reglum skólans eða að framkoma hans
gagnvart starfsmönnum eða öðrum nemendum er álitin ósæmileg eða óhæfileg getur
rektor og/eða viðkomandi deildaforseti veitt honum skriflega áminningu. Sé um að ræða
brot sem talið er alvarlegt og stríðir gegn grundvallarforsendum starfseminnar getur
rektor vikið viðkomandi nemanda úr skóla tímabundið eða að fullu. Nemanda er heimilt
að skjóta ákvörðun rektors til úrskurðarnefndar um réttindamál nemenda, sjá. 11. gr. Um
mál af þessu tagi skal að öðru leyti fara eftir lögum.
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XIII.SIÐAREGLUR
30. gr.

Listaháskólinn setur sér sérstakar siðareglur sbr. 2. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla.
Siðareglurnar eru ætlaðar nemendum, kennurum og starfsfólki skólans og eru viðmið og
leiðarljós í allri starfsemi hans. Siðareglurnar taka á þremur meginþáttum: almennum
samskiptum innan skólans, samfélagi og umhverfi, og sköpun, kennslu og rannsóknum.
Þær eru ekki tæmandi lýsing á góðum starfsháttum en lýsa andanum sem fylgt er.
Siðareglurnar eru birtar á heimasíðu skólans og eru hafðar áberandi á vinnusvæðum hans.

XIV.

SKÓLAGJÖLD

31. gr.

Stjórn skólans ákveður fjárhæð skólagjalda og greiðslufyrirkomulag þeirra. Einungis þeir
nemendur sem greitt hafa skólagjöld teljast skrásettir nemendur skólans og þeim einum
er heimill aðgangur að skólanum.

XV. GILDISTAKA O.FL.
32. gr.

Reglur þessar eru settar á grundvelli skipulagsskrár skólans og með hliðsjón af gildandi
lögum nr. 63/2006 um háskóla. Samþykkt á fundi stjórnar skólans 27. júní 2013.
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SIÐAREGLUR LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS
Forvitni, skilningur og áræði eru grunngildi í allri starfsemi Listaháskóla Íslands.
Siðareglur þessar eru ætlaðar nemendum, kennurum og starfsfólki skólans. Þær eru ekki
tæmandi lýsing á góðum starfsháttum en lýsa andanum sem fylgt er.
Siðareglurnar eru viðmið og leiðarljós í allri starfssemi skólans.
ALMENN SAMSKIPTI INNAN SKÓLANS
1.1

Í Listaháskóla Íslands ríkirjafnræði og virðing í öllum samskiptum.
1.2

Mannréttindi eru í hávegum höfð og fólki er ekki mismunað vegna þátta sem greina það
að.
1.3

Tjáningarfrelsi er virt í samfélagi Listaháskóla Íslands og skoðanaskiptum hagað á
málefnalegan og ábyrgan hátt.
1.4

Ekki er veitt fyrirgreiðsla vegna persónulegra tengsla, upplýsa skal um hagsmunatengsl
sem kunna að hafa áhrif á ákvarðanatöku á vettvangi skólans.
1.5

Trúnaður er haldinn um málefni og persónuleg gögn nemenda.
1.6

Huglæg og hlutlæg verðmæti skólans skal umgangast af ábyrgð og virðingu.
1.7

Starfsfólk og nemendur leggja metnað sinn í áreiðanleg vinnubrögð og bera umhyggju og
virðingu fyrir vinnu og tíma hvers annars.
SAMFÉLAG OG UMHVERFI
2.1

Starfsfólk og nemendur Listaháskóla Íslands eru meðvitaðir um stöðu og hlutverk skólans
í samfélaginu.
2.2

Starfsfólk og nemendur vinna að eflingu skólans og miðla út í samfélagið þeirri þekkingu
og sköpun sem þar verður til.
2.3

Kennarar og nemendur huga á ábyrgan hátt að birtingarmynd kennslu, rannsókna og
sköpunar fyrir samfélag, umhverfi og náttúru.
2.4.

Samfélagi, umhverfi og náttúru er sýnd virðing með umhverfisvænum starfsháttum og
sjálfbærni að leiðarljósi.
2.5

Framkoma og skoðanaskipti starfsfólks og nemenda skólans út á við eru málefnaleg og
ábyrg.
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SKÖPUN, KENNSLA OG RANNSÓKNIR
3.1

Í Listaháskóla Íslands ríkir akademískt frelsi. Virðing er borin fyrir breidd í listsköpun,
fræðistörfum, rannsóknum og kennslu.
3.2

Leitast er við að varðveita og efla þekkingu og faglega hæfni á hverju sviði með góða
starfshætti og samfélagslegan hag að leiðarljósi.
3.3

Kennarar skólans skapa nemendum sínum frjótt og hvetjandi starfsumhverfi sem byggir á
trausti, tillitssemi og heiðarleika.
3.4

Kennarar skólans stuðla að þroska nemenda sinna með heiðarlegri, sanngjarnri og
viðeigandi endurgjöf.
3.5

Nemendur skólans bera ábyrgð á námi sínu og eru heiðarlegir og tillitssamir í
samskiptum við kennara sína.
3.6

Starfsfólk og nemendur virða rétt þeirra sem taka þátt í rannsóknum og verkefnum á
vegum skólans.
3.7

Í öllu starfi Listaháskóla Íslands er höfundaréttur virtur og vísað er í heimildir og til
samstarfs af samviskusemi og heiðarleika.
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STARFSREGLUR ÚRSKURÐARNEFNDAR UM
RÉTTINDAMÁL NEMENDA
1.gr.

Úrskurðarnefnd um réttindamál nemenda Listaháskóla Íslands er æðsti úrskurðaraðili
innan skólans í agamálum og málum er varða réttindamál nemenda. Nánar tiltekið er um
að ræða mál varðandi:
1. Tilhögun námsmats, þ.m.t. fyrirlögn prófa, tilhögun einkunnagjafar, skipun
prófdómara, birtingu einkunna.
2. mat á námsframvindu, þ.m.t. rétt til endurtökuprófs,
3. afgreiðslu umsókna um skólavist þ.m.t. tilhögun mats á námi á milli skóla.
4. ákvörðun rektors um að víkja nemanda úr skóla vegna agabrota á grundvelli 26.
gr. reglna Listaháskóla Íslands 2012-2013.
Nefndin endurmetur ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara, dómnefnda eða
prófdómara.
2. gr.

Úrskurðarnefnd í réttindamálum nemenda getur með úrskurðum sínum staðfest, breytt
eða fellt úr gildi ákvarðanir rektors eða deildarforseta í þeim málum, þar sem nemendur
telja á rétt sinn hallað sbr. 1. gr. Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir innan skólans.
Úrskurðir nefndarinnar skulu vera skriflegir og þar skal getið helstu gagna sem liggja til
grundvallar niðurstöðu. Niðurstöðu skal fylgja stuttur rökstuðningur. Afl atkvæða ræður
niðurstöðu hennar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði rektors úrslitum.
Ákvarðanir í málum skal taka svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en innan sex vikna frá
því að kæra berst. Úrskurðarnefnd skal leiðbeina námsmanni um málsmeðferð innan
nefndarinnar.
3. gr.

Þegar kæra hefur verið lögð fram skal gefa viðkomandi aðila frest til þess að tjá sig
skriflega um kæruna og önnur gögn, sem námsmaður kann að hafa lagt fram. Frestur
þessi skal að jafnaði ekki vera lengri en 2 vikur en þó má veita lengri fresti þegar
sérstaklega stendur á. Í lok frestsins skal halda fund í nefndinni með kæranda þar sem
önnur viðbótargögn, sem aðilar kjósa að leggja fram, eru afhent og þar sem kæranda gefst
tækifæri til þess að tjá sig endanlega um málið.
Þegar öll gögn sem kærandi kýs að leggja fram hafa verið afhent nefndinni skal hún taka
málið til úrskurðar.
4. gr.

Nefndinni er heimilt að afla upplýsinga og gagna og óska eftir umsögn um kærumál og
jafnframt að kveðja sér til fulltingis sérfróða aðila við úrskurð einstakra mála. Nefndin
getur einnig óskað eftir því að tilteknir menn komi til viðtals við hana til þess að tjá sig
um málefni, sem tengjast rannsóknarefninu.
5.gr.

Nefndin skal halda málaskrá og gerðarbók. Nefndin skal árlega senda skólastjórn stutta
skýrslu um mál sem hún hefur haft afskipti af.
Þannig samþykkt af stjórn Listaháskóla Íslands þann 13. janúar 2000 með áorðnum
breytingum samþykktum af stjórn 2.júlí 2012.
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REGLUR UM VEITINGU AKADEMÍSKRA STARFA
1.AUGLÝSING STARFA
1.1. Störf rektors, deildarforseta og fastráðinna háskólakennara skulu auglýst.
Auglýsingin skal vera ítarleg og skýr og taka mið af kröfum þess starfs sem við á í hvert
skipti. Fastráðnir háskólakennarar bera starfsheitin lektor, dósent, eða prófessor.
2.UMSÓKNIR
2.1. Umsóknum skal fylgja greinargóð skýrsla um listræn störf umsækjanda, rannsóknir
og ritsmíðar ásamt upplýsingum um kennslu hans og stjórnun í skólastarfi. Einnig skulu
fylgja aðrar þær upplýsingar er umsækjandi telur að geti varpað ljósi á reynslu hans og
þekkingu gagnvart viðkomandi starfi. Ennfremur skal fylgja yfirlit um námsferil og afrit
af prófskírteinum ásamt greinargerð um hugmyndir umsækjanda um auglýsta stöðu.
Æskilegt er að umsagnir um fyrri störf umsækjanda berist með umsókn, og ennfremur
kennslumat nemenda ef slíkar upplýsingar liggja fyrir Að öðru leyti er vísað til
auglýsingar um stöðuna sbr. gr.1.1
3. SKIPAN DÓMNEFNDA OG STARFSHÆTTIR ÞEIRRA
3.1. Þriggja manna dómnefnd dæmir um hæfi umsækjenda. Stjórn Listaháskólans
tilnefnir í dómnefnd. Óski rektor eftir því að dómnefnd forgangsraði hæfum
umsækjendum skal sú ósk liggja fyrir áður en dómnefnd hefur störf. Rektor staðfestir
skipun dómnefndar með bréfi til hlutaðeigandi nefndarmanna og skipar formann.
3.2. Í dómnefndir má skipa þá eina sem hafa þekkingu og reynslu í samræmi við
alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti. Miðað er við að minnst tveir nefndarmanna
séu sérfræðingar á fræðaviði skólans en sá þriðji getur verið utan sviðsins. Í dómnefnd
skal sitja a.m.k. einn fulltrúi sem ekki gegnir föstu starfi við skólann.
3.3. Formaður dómnefndar tekur við umsóknum og meðfylgjandi gögnum frá skrifstofu
skólans og kallar dómnefnd til starfa. Dómnefnd er heimilt að kalla eftir viðbótargögnum
og skulu þá umsækjendur njóta jafnræðis.
4.UM MAT Á HÆFI UMSÆKJENDA
4.1. Mat á hæfi umsækjenda skal byggt á eftirfarandi þáttum: menntun, listrænum ferli
og/eða rannsóknum og fræðistörfum, kennslustörfum, stjórnunarreynslu, og reynslu af
öðrum þáttum, sem telja má að tengist starfinu sérstaklega. Vægi hvers þáttar í
heildarmatinu tekur mið af kröfunum sem gerðar eru til starfsins sem auglýst er, sbr. gr.
1.1.
4.2. Við mat á menntun gildir að háskólakennarar með starfheiti prófessora, dósenta eða
lektora skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi
starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá
viðurkenndum háskóla, sbr. 18. gr. laga um háskóla nr 26/2006.
Með tilvísun í skilgreiningu Listaháskólans á viðmiðum um mat á þekkingu og reynslu
háskólakennara þá skal það skilyrði uppfyllt við ráðningu háskólakennara í listum að þeir
hafi meistaragráðu og/eða doktorsgráðu, eða hafi sambærilega menntun á því sérsviði
sem starf þeirra innan skólans nær til.Að baki gráðunni skal liggja lokaverkefni sem telst
fullbúið listaverk sem birt hefur verið meðopinberum hætti.Í sérstökum tilfellum þegar
umsækjandi hefur að baki viðamikla reynslu sem listamaður má meta feril hans til
jafngildis formlegri menntun.
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Með tilvísun í skilgreiningu Listaháskólans á viðmiðum um mat á þekkingu og reynslu
háskólakennara þá skal það skilyrði uppfyllt við ráðningu háskólakennara í fræðigreinum
lista og listkennslu að þeir hafi að baki rannsóknatengt meistaranám eða doktorsnám, eða
hafi sambærilega menntun á því sérsviði sem starf þeirra innan skólans nær til. Að baki
prófgráðunni skal liggja lokaverkefni sem telst fullbúið og sjálfstætt verk sem kynnt hefur
verið með opinberum hætti.
4.3. Við mat á listrænum störfum skal leggja til grundvallar eftirfarandi þætti; listrænt
gildi og frumleika, og að umsækjendur hafi birt verk sín á viðurkenndum opinberum
vettvangi. Heimilt er að taka tillit til verka í vinnslu
4.4. Við mat á rannsóknum og fræðistörfum ber að athuga frumleika rannsóknarverkefnis
og sjálfstæði gagnvart öðrum rannsóknum og ritverkum, þekkingu á stöðu rannsókna á
viðkomandi fræðasviði, meðferð heimilda og fræðileg vinnubrögð, fræðilegar nýjungar
og gildi rannsóknanna fyrir fræðasvið skólans.
4.5. Við mat á fyrri kennslustörfum ber að athuga hversu mikla rækt umsækjandi hefur
lagt við kennslustörf sín og hvaða árangri hann hefur náð á því sviði. Jafnframt skal meta
fjölbreytni og nýjungar í kennsluaðferðum, frumkvæði í uppbyggingu náms og viðleitni
til að hvetja nemendur til sjálfstæðra vinnubragða.
4.6. Við mat á stjórnunarreynslu skal litið til reynslu af háskólastörfum og annarar
þekkingar sem talið er að nýtist innan Listaháskólans, s.s.félagsstarfa, stjórnunar stofnana
og fyrirtækja, og starfa í þágu menningar og lista.
4.7. Dómnefnd er heimilt að fara fram á að fá sérstök viðbótargögn og/eða viðtöl, flutning
listrænna atriða eða nánari skoðun verka umsækjenda. Dómnefnd getur leitað umsagna
frá sérfræðingum um tiltekin verk eða störf umsækjenda almennt.
4.8. Stjórn Listaháskóla Íslands getur sett nánari reglur um störf einstakra dómnefnda ef
þurfa þykir.3
5.UM DÓMNEFNDARÁLIT
5.1. Í upphafi dómnefndarálits skal dómnefnd gera grein fyrir þeim forsendum, gögnum
og heimildum, sem hún byggir mat sitt á.
5.2. Dómnefnd skal láta í ljós rökstutt álit á því hvort umsækjendur séu hæfir til að gegna
starfinu sem um ræðir eða ekki. Þetta álit skal vera afdráttarlaust. Sé ágreiningur um þetta
í dómnefnd skulu greidd atkvæði um hvern umsækjanda og ber hverjum
dómnefndarmanni þá að taka afstöðu. Hverjum dómnefndarmanni er heimilt að gera
grein fyrir mati sínu með séráliti.
6.UM MEÐFERÐ DÓMNEFNDARÁLITS OG AFGREIÐSLU MÁLS
6.1. Dómnefndarálit undirritað af öllum dómnefndarmönnum, ásamt umsóknargögnum, á
að berast rektor. Telji rektor álitið gallað eða störfum dómnefndar ábótavant er honum
heimilt að senda álitið aftur til dómnefndar með athugasemdum. Dómnefnd er skylt að
svara athugasemdum.
6.2. Rektor skal senda hverjum umsækjanda sitt dómnefndarálit. Hann gefur
umsækjendum kost á að gera skriflegar athugasemdir við dómnefndarálit áður en það er
tekið til afgreiðslu. Berist athugasemdir innan tilskilinna tímamarka skulu þær bornar
undir dómnefnd. Athugasemdir umsækjanda ásamt svari dómnefndar skulu fylgja álitinu
til lokameðferðar.
6.3. Fara skal með umsóknargögn, dómnefndarálit og önnur skjöl tengd dómnefndarstarfinu sem trúnaðarskjöl.
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6.4.Engum má veita fasta kennarastöðu við Listaháskóla Íslands nema meirihluti
dómnefndar telji hann hæfan til starfsins.
6.5. Rektor veitir starfið eftir afgreiðslu dómnefndar og að undangengnum ítarlegum
viðtölum við umsækjendur sem dómnefnd hefur metið hæfa eða sett í forgang eftir
atvikum, sbr. gr. 3.1.
6.6. Fallist rektor ekki á niðurstöðu dómnefndar skal auglýsa starfið að nýju.
7.ENDURRÁÐNINGAR
7.1. Sú meginregla gildir um ráðningar í störf háskólakennara við Listaháskóla Íslands að
rektor er heimilt í samráði við stjórn hverju sinni að endurráða í störfin án auglýsingar
tvisvar sinnum, en þó að því hámarki að heildarráðningartíminn fari ekki umfram átta ár.
Þegar ráðið er í starfið í fjórða sinn skal starfið auglýst á sama grundvelli og um nýja
ráðningu sé að ræða.
7.2. Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að víkja frá þessari meginreglu. Rektor skal þá
leggja fram rökstutt álit sem greinir þær sérstöku ástæður sem liggja að baki. Heimildin er
háð samþykki stjórnar.
Samþykktar 5.mars 2013
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VIÐMIÐ UM MAT Á ÞEKKINGU OG REYNSLU
HÁSKÓLAKENNARA Í LISTUM, FRÆÐIGREINUM
LISTA, OG LISTKENNSLU
-SKILGREINING LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS
Með breytingum á lögum um háskóla nr. 63 /2006 sem samþykktar voru á Alþingi vorið
2012 er það skilyrði sett að þeir sem bera starfsheiti prófessora, dósenta, lektora og
sérfræðinga "skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið sem tíðkast
á viðkomandi fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá
viðurkenndum háskóla." Þá jafnframt er það tiltekið í lögunum að kennarar með þessi
starfsheiti skulu "hafa sýnt þann árangur í starfi að þeir njóti viðurkenningar á
viðkomandi sérsviði." (18. gr.).
MENNTUN OG PRÓFGRÁÐUR
Alþjóðleg viðmið um menntun og prófgráður eru ólík eftir fræðasviðum. Í listum ('art
practice') er það almennt að háskólakennarar hafi meistaragráðu sem lokapróf. Nám til
meistaraprófs í listum felur yfirleitt í sér sambland verklegs náms og fræðilegs náms, þó
oftast með verklega námið sem ríkjandi þátt. Nemendur ljúka námi sínu með viðamiklu
lokaverkefni sem er birt með opinberum hætti ýmist í formi listaverks, listsýningar,
listflutnings, eða í öðru þeim miðli sem listirnar búa yfir.
Nám til doktorsgráðu í listum er í örri þróun og námsmöguleikum á því stigi hefur
fariðfjölgandi undanfarin ár. Það telst þó enn til undantekninga að listamenn hafi
prófgráðu á því stigi.
Með tilvísun í 18. gr. laga um háskóla setur Listaháskólinn það skilyrði við ráðningu
háskólakennara í listum að þeir hafi meistaragráðu (MA eða MFA) og/eða doktorsgráðu,
eða jafngilda reynslu á því sérsviði sem starf þeirra innan skólans nær til. Að baki
gráðunni skal liggja lokaverkefni sem telst fullbúið listaverk sem birt hefur verið
meðopinberum hætti.
Um háskólakennara með ofangreind starfsheiti í fræðigreinum lista og listkennslu gildir
almennt það skilyrði að þeir skulu hafa að baki rannsóknartengt háskólanám á
meistaraeða doktorsstigi í sinni sérgrein, eða sambærilegt nám á því sérsviði sem starf
þeirra innan skólans nær til. Að baki prófgráðunni skal liggja lokaverkefni sem telst
fullbúið og sjálfstætt verk sem kynnt hefur verið með opinberum hætti.
ÁRANGUR OG VIÐURKENNING Í LISTUM OG FRÆÐUM.
Í listum eru hæfileikar og kunnátta mæld af árangri í viðkomandi listgrein, hvort sem
þaðer tónlistarflutningur, tónsmíðin, myndverkið, kvikmyndin, mannvirkið, hönnunin,
leikverkið eða dansinn. Mælikvarðarnir eru verkin sjálf, hvað þau bera með sér, hver er
vettvangurinn þar sem þau eru flutt eða þau birtast, hvert er samhengið, tengslin, og hver
eru áhrifin til lengri tíma. Listaháskólinn metur liststörf háskólakennara með tilliti til
þessara þátta og með hliðsjón af því hvernig reynsla þeirra sem listamenn getur nýst
nemendum skólans og samfélaginu sem skólinn þjónar.
Árangur og viðurkenning háskólakennara í fræðigreinum lista og listkennslu er metin út
frá framlagi kennarans til fræðasviðsins, hvort sem það er í formi útgefinna rita, með
fyrirlestrum og erindum á opinberum vettvangi, eða með framsetningu í öðrum miðlum,
s.s. í kvikmyndum, leikverki eða sýningu. Jafnframt er til þess litið hvernig reynsla þeirra
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sem fræðimenn getur nýst nemendum skólans og samfélaginu sem skólinn þjónar.
Kennarar Listaháskólans sem hafa rannsóknarþátt sem hluta af sínu starfi skrásetja
afrakstur af list- og fræðistörfum í opinn gagnabanka skólans.
ÁRANGUR Í KENNSLU OG ÞEKKING Á HÁSKÓLASTARFI:
Höfuðverkefni hvers háskólakennara er kennsla nemenda og miðlun þekkingar til
samfélagsins sem skólinn þjónar. Kennarinn byggir á eigin þekkingu og reynslu í listgrein
sinni og/eða fræðigrein og tengir saman og greinir kenningar og aðferðir þvert yfir
listgreinar og fræðasvið. Árangur í kennslu og miðlun birtist með ýmsum hætti, s.s. með
niðurstöðum í kennslumati nemenda, með frammistöðu nemenda á sýningum, tónleikum,
kynningum, eða í prófum, og með virkri þátttöku í samfélagslegri umræðu, hvort sem er í
fjölmiðlum eða með lokaðri hætti.
Kennarar Listaháskólans eru virkir þátttakendur í stjórnun skólans og mótun
háskólastarfsins. Þeir eiga sæti í ýmsum ráðum og nefndum skólans og taka þátt í
vinnuhópum sem skipaðir eru um sérstök mál.
Til nánari upplýsingar um starfsheiti, vinnuframlag, flokkun og gildingu kennslu,
vinnuáætlanir, og skilgreiningar á starfsþáttum sjá plaggið Starf kennarans.
REGLUR UM VEITINGU AKADEMÍSKRA STARFA:
Um mat á hæfi umsækjenda um störf háskólakennara gilda sérstakar reglur innan
Listaháskólans (Reglur um veitingu akademískra starfa). Í þeim er m.a. kveðið á um
auglýsingu starfa, undirbúning umsókna, skipan dómnefnda og starfshætti þeirra, og
hvaða þætti skal leggja til grundvallar í mati dómnefnda um hæfi umsækjenda til starfa
við skólann.
Samþykkt 28.janúar 2013
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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
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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.
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REGLUR UM RANNSÓKNASJÓÐ LISTAHÁSKÓLA
ÍSLANDS
1. gr.

Rannsóknasjóður Listaháskóla Íslands hefur það hlutverk að styðja við rannsóknir
kennara skólans og stuðla að uppbyggingu þekkingar á þeim sviðum sem starfsemi hans
nær til. Styrkveitingar sjóðsins ná til rannsókna á fræðasviðinu listir.w
2. gr.

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

Stjórn Rannsóknasjóðs skal skipuð þremur fagaðilum, tveimur utanaðkomandi og einum
frá Listaháskóla Íslands. Þeir skulu hafa þekkingu af rannsóknum og uppfylla
sambærilegar kröfur til menntunar, þekkingar og reynslu og gerðar eru til fastráðinna
kennara skólans.
Stjórn er skipuð af rektor til tveggja ára í senn, eftir tillögum frá framkvæmdaráði.
Tryggja skal að stjórnarsetu fleiri en tveggja stjórnarmanna ljúki ekki á sama tíma.
Hlutverk stjórnar er að meta umsóknir og ákvarða styrki til úthlutunar á grundvelli
þessara reglna.
4. gr.

Framkvæmdastjóri Listaháskóla Íslands sér um rekstur og vörslu Rannsóknasjóðs í
umboði sjóðsstjórnar. Forstöðumaður rannsóknaþjónustu er ritari sjóðsins.
5. gr.

Rétt til að sækja um styrki úr sjóðnum hafa fastráðnir kennarar Listaháskóla Íslands með
rannsóknarþátt sem hluta af sínu starfi.
6. gr.

Við mat á umsóknum skal fyrst og fremst taka mið af listrænu og/eða fræðilegu gildi
verkefnis, sem og hæfni umsækjandans. Tekið skal mið af því hvernig verkefnið leiðir af
sér nýja þekkingu, nýjan skilning eða aðferðir á viðkomandi sviði, eða varpar nýju ljósi á
áður viðurkennda þekkingu eða aðferðir. Einnig er litið er til þess hvort tíma- og
kostnaðaráætlun sé raunhæf. Skilyrði er að verkefninu sé miðlað á opinberum vettvangi,
og að það eigi skýrt erindi til samfélagsins. Rannsóknarstefna skólans liggur til
grundvallar.
7. gr.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki einu sinni á ári, að jafnaði á vormisseri.
Meðal þess sem sjóðurinn styrkir er framleiðslukostnaður, aðkeypt þjónusta eða annar
útlagður kostnaður við framkvæmd verkefnisins, s.s. vinnuframlag aðstoðarmanna. Ekki
er mögulegt að sækja um styrk um fyrir eigin launum, en umsækjendur skulu gera grein
fyrir áætluðu vinnuframlagi sínu í umsókn.
8. gr.

Umsókn skal fylgja ítarleg lýsing á rannsóknarverkefni þar sem fram koma:
§
§
§

markmið verkefnis
tengsl verkefnis við viðkomandi fagsvið og verk annarra á sviðinu (staða þekkingar)
aðferð sem nota skal við framkvæmd verkefnis, auk tíma- og verkáætlunar
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§
§
§
§

áætlun um miðlun rannsóknarferlis og/eða –afraksturs
gildi verkefnis og ávinningur fyrir viðkomandi fag
tenging verkefnis við rannsóknastefnu skólans og markmið akademísks starfs skólans,
þ.m.t. kennslu
ítarleg kostnaðaráætlun þar sem fram koma helstu kostnaðarliðir verkefnis og
fyrirliggjandi fjármögnun, s.s. í formi styrkja.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og yfirlit yfir helstu verk umsækjanda.
9. gr.

Að verkefnistímabili loknu skal umsækjandi skila inn greinargerð um verkefnið. Í henni
skal rannsóknarferlinu lýst auk þess sem gerð er grein fyrir aðferðum, afrakstri og
miðlun. Þá skal verkefnið sett í samhengi viðkomandi fags auk þess sem gildi þess og
ávinningur skulu rædd í víðara samhengi. Greinargerð skal skila rafrænt á ritara sjóðsins.
10. gr.

Umsóknareyðublað sjóðsins er að finna á heimasíðu rannsóknaþjónustu skólans. Skilyrði
er að umsækjandi hafi skilað inn greinargerð vegna fyrra verkefnis, sæki hann um að
nýju.
11. gr.

Reglur þessar eru settar á grundvelli 18. gr. reglna Listaháskóla Íslands og öðlast þegar
gildi.
Þannig samþykkt af stjórn Listaháskóla Íslands þann 7. febrúar 2012.
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REGLUR UM ÚTGÁFUSJÓÐ LISTAHÁSKÓLA
ÍSLANDS
1. gr.

Stofna skal Útgáfusjóð Listaháskóla Íslands.
Tekjur sjóðsins eru:
§
§

Árleg fjárveiting stjórnar Listaháskóla Íslands.
Aðrar tekjur, er sjóðnum kunna að hlotnast.

2. gr.

Hlutverk sjóðsins er að efla útgáfustarfsemi Listaháskóla Íslands og stuðla að miðlun á
verkum akademískra starfsmanna skólans, og miðar þannig að því að styrkja tengsl
kennslu og rannsókna.
3. gr.

Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur þremur aðilum, tveimur utanaðkomandi og einum frá
Listaháskóla Íslands.
Stjórn er skipuð af rektor til tveggja ára í senn, eftir tillögum frá framkvæmdaráði.
Tryggja skal að stjórnarsetu fleiri en tveggja stjórnarmanna ljúki ekki á sama tíma.
Hlutverk stjórnar er að meta umsóknir og ákvarða styrki til úthlutunar á grundvelli
þessara reglna.
4. gr.

Framkvæmdastjóri Listaháskóla Íslands sér um rekstur og vörslu útgáfusjóðs í umboði
sjóðsstjórnar.
5. gr.

Stjórn sjóðsins skal auglýsa innan skólans eftir umsóknum um styrki einu sinni á hverju
skólaári, á haustmisseri. Rétt til að sækja um styrki úr sjóðnum hafa akademískir
starfsmenn Listaháskóla Íslands.
6. gr.

Við mat á umsóknum skal fyrst og fremst taka mið af ávinningi höfundaverksins fyrir
viðkomandi fagsvið og/eða feril viðkomandi höfundar. Sérstaklega skal litið til þess
hvernig verkefnið styrkir miðlun á akademísku starfi skólans og hvernig það fellur að
rannsóknastefnu skólans.
Sjóðurinn styður einungis útgáfu á prentverkum og nær starfsemi hans ekki til útgáfu á
mynddiskum eða hljóðdiskum.
7. gr.

Umsókn skal fylgja ítarlega lýsing á útgáfu þar sem fram koma:
§

Höfundur/meðhöfundar

ÍTARLEG EFNISLÝSING: INNTAK ÚTGÁFU OG MARKMIÐ.
§
§
§
§

Framlag til viðkomandi fagsviðs: lýsing á stöðu þekkingar, hverju bætir höfundaverkið
við? Hér skal einnig koma fram lýsing á vægi fyrir persónulega starfsþróun höfundar.
Markhópur. Erindi til kennslu í listum og hönnun (ef á við).
Blaðsíðufjöldi, upplag og áætlaður útgáfudagur.
Tenging útgáfu við rannsóknastefnu skólans og markmið akademísks starfs skólans heild.
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§

Starfsferils- og ritaskrá umsækjanda.

8. gr.

Fylgja skal umsókn ítarleg kostnaðaráætlun þar sem fram koma helstu kostnaðarliðir
ásamt nákvæmri fjármögnunaráætlun.
Sjóðurinn styrkir að hámarki 2/3 af heildarkostnaði útgáfuverks. Útborgun styrkja skal
háttað skv. starfsreglum stjórnar.
Styrkhafar skulu skila inn uppgjöri ári eftir úthlutun styrks.
9. gr.

Stjórn sjóðsins hefur það hlutverk að ákvarða um fjárstyrki til einstakra umsókna, auk
þess að samþykkja til útgáfu höfundaverk undir merkjum LHÍ þótt ekki sé um eiginlegan
styrk að ræða. Í samstarfssamningi LHÍ og HÚ er kveðið á um að HÚ taki einungis til
útgáfu þau höfundarverk sem stjórn Útgáfujóðs LHÍ hafi fjallað um og samþykkt.
10. gr.

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið utgafusjodur@lhi.is, á þar til gerðum
eyðublöðum sem finna má á vefsíðu skólans.
Skilyrði er að umsækjendur hafi skilað inn greinargerð vegna fyrri styrks sæki þeir um að
nýju.
11. gr.

Reglur þessar eru settar á grundvelli 18. gr. reglna Listaháskóla Íslands og öðlast þegar
gildi.
Þannig samþykkt af stjórn Listaháskóla Íslands þann 7. febrúar 2012.
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STARF KENNARANS
STARFSHEITI
Við Listaháskóla Íslands starfa bæði fastráðnir kennarar og stundakennarar. Fastráðnir
kennarar eru annars vegar kennarar sem ráðnir hafa verið eftir reglum um ráðningu
akademískra kennara og hafa fengið hæfisdóm sérskipaðrar dómnefndar, þ.e. prófessorar,
dósentar, og lektorar, og hins vegar aðjúnktar, sem ráðnir eru beint af rektor í samráði við
viðkomandi deildarforseta til skilgreindra verkefna innan deildar. Deildarforsetar/fagstjórar
hafa umsjón með ráðningu stundakennara og leggja fram tillögur til rektors um ráðningu
þeirra.
Fagstjórar námsbrauta fara með umsjón námsbrauta og geta þeir ýmist verið úr hópi
prófessora, dósenta, lektora, eða aðjúnkta.
Fagstjórar fræðigreina skipuleggja og hafa umsjón með fræðikennslu innan viðkomandi
deildar, og geta þeir ýmist verið úr hópi prófessora, dósenta, lektora, eða aðjúnkta.

Starfsþættir kennara eru skilgreindir í ráðningasamningum þeirra. Hjá prófessorum,
dósentum og lektorum er um að ræða samþættingu af þremur þáttum, þ.e. kennslu,
stjórnun, og rannsóknum/nýsköpun, meðan vinnuframlag aðjúnkta getur verið ýmist
samsett af einum, tveimur, eða þremur þessara þátta.
VINNUFRAMLAG:
Heildarvinnuframlag kennara á ári (52 vikur) miðað við 40 stunda vinnuviku og fullt
starfshlutfall er: 52 x 40 = 2080 klukkustundir.
Frá heildarvinnuframlagi dregst sumarfrí (6 vikur), eða alls 240 klukkustundir. Óskilgreint
(sveigjanlegt) vinnuframlag er alls 190 klukkutsundir. Til ráðstöfunar í kennslu, stjórnun, og
rannsóknir/ nýsköpun miðað við fullt starfshlutfall eru:
2080 – 430 = 1.650 klukkutímar.

Hlutfall starfsþátta er skilgreint í ráðningasamningum kennara. Í samráði við viðkomandi
kennara geta deildarforsetar gert tilfærslur á milli starfsþátta, t.d. aukið kennslu og
minnkað stjórnun samsvarandi, o.sv.frv. Til viðmiðunar er meðfylgjandi tafla, en frávik
fara eftir fyrirliggjandi verkefnum, eðli náms og samsetningu:
PRÓFESSOR

KLST

HLUTFALL

Kennsla

900

54%

Stjórnun

255

16%

Rannsóknir & nýsköpun

495

30%

=

1650

100%

Kennsla

	
  
900

	
  
54%

Stjórnun

425

26%

Rannsóknir & nýsköpun

325

20%

=

1650

100%

	
  

	
  

	
  

	
  

LEKTOR

AÐJÚNKTAR:
með fagstjórn
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Kennsla

1000

60%

Stjórnun

425

26%

Rannsóknir & nýsköpun

225

14%

=

1650

100%

Kennsla

	
  
1200
klst.

	
  
72%

Stjórnun

0 klst.

Rannsóknir & nýsköpun

0 klst.

án stjórnunarþáttar og án rannsóknarþáttar

=

0

72%

Kennsla

	
  
1200
klst.

	
  
72%

Stjórnun

225 klst.

14%

með stjórnunarþátt

Rannsóknir & nýsköpun

0

=

0

86%

Kennsla

	
  
1200
klst.

	
  
72%

Stjórnun

0 klst.

með rannsóknarþátt

Rannsóknir & nýsköpun
=

225 klst.

14%

0

86%

Kennsla

	
  1200

	
  72%

Stjórnun

225

14%

Rannsóknir & nýsköpun

225

14%

=

1650

100%

með rannsóknaþátt og stjórnunarþátt

FLOKKUN OG GILDING KENNSLU
Kennsla við Listaháskólann flokkast í fimm flokka eftir inntaki, fyrirkomulagi og
framlagi kennara og nemenda:
§
§
§
§
§

Fyrirlestrar
Fræðitímar
Málstofur/Umræður
Vinnustofur/Stúdíó – listsköpun/listtúlkun
Tækni/Þjálfun

Fyrirlestrar byggja á sjálfstæðu framlagi kennarans, sem hann ýmist leggur fram sem
undirbúinn texta, glærur, myndir, tóndæmi, eða í öðru skipulögðu formi. Fyrirlestrar
varðveitast sem heimild og eru rekjanlegir og geta verið endurteknir.
Fyrirlestrar metast fjórgildir, þ.e. þrír klukkutímar reiknaðir til undirbúnings og einn til
flutnings. Önnur kennsla er metin tvígild, þ.e. einn klukkutími til undirbúnings hverrar
kennslustundar.
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Námskeið getur ýmist verið samsett eða ósamsett. Í samsettu námskeiði fer fram kennsla
af tveimur eða fleiri flokkum, en kennsla í ósamsettu námskeiði er öll af sama flokki.
SKILGREININGAR Á STARFSÞÁTTUM
Kennsla:

Kennsla við Listaháskóla Íslands fer fram í samræmi við stefnu, gildi og markmið
skólans, kennsluskrá og viðmið einstakra deilda og námsbrauta, reglur um skipulag náms,
námsframvindu og námsmat, og aðrar þær reglur og viðmið sem náminu eru sett hverju
sinni.
Námið er samsett úr skilgreindum námskeiðum, og kennarar leggja fram námslýsingar og
bera ábyrgð á að kennsla sé í samræmi við þær. Þeir gefa umsagnir og einkunnir með sem
hlutlægustum hætti og eru þess undirbúnir að gefa skýringar á þeim.
Kennsla innifelur undirbúning námsgagna, fyrirlagningu prófa og verkefnagerð,
framkvæmd námsmats, skráningu einkunna, gerð námsáætlana og skráningu á mætingu
nemenda í kennslutíma. Kennarar útvega sérfræðinga og aðra gesti í námskeið þegar þess
er talin þörf.
Stjórnun:
Þeir einir fara með stjórnun innan Listaháskólans sem ráðnir eru til þess með skilgreindu
starfshlutfalli eða eru sérstaklega tilnefndir til ákveðinna verkefna með ákvörðun stjórnenda í
samræmi við lög og reglur skólans. Um ábyrgð á stjórnun fer eftir skipulagsskrá og reglum
skólans, starfsmannastefnu, og almennum reglum og viðmiðunum um umgengni og góða
starfshætti.
a) Stjórnun kennara:
Kennarar með stjórnunarábyrgð taka þátt í mótunarstarfi sinna deilda og fyrir háskólann í
heild, þeir vinna að gerð kennsluskrár, skipulagi náms og verkefna, sitja fundi deildarinnar og
fagfundi sem tengjast starfinu, taka þátt í inntöku nemenda, hafa umsjón með
fráviksnemendum, og í samráði við deildarforseta sinna þeir tilfallandi verkefnum sem
tengjast deildinni og uppbyggingu hennar.
b) Stjórnun fagstjóra:
Fagstjóri hefur á hendi umsjón námsbrautar í samráði við deildarforseta og ber ásamt honum
ábyrgð á þróun hennar og faglegum rekstri. Í starfi fagstjóra felast marvísleg reglubundin
verkefni s.s.:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

gerð kennslu- og stundaskrár (á ensku og íslensku),
gerð námskeiðslýsinga og eftirlit með námsáætlunum,
inntaka nemenda,
umsjón með nemendum, námsmati og eftirfylgni,
eftirfylgni með lokaverkefnum nemenda,
ráðning stundakennara og sérfræðinga (innlendra sem erlendra),
umsjón með samstarfi við aðra skóla, fyrirtæki, stofnanir og atvinnulíf,
samræming og samskipti við verkstæði eða tækniver,
gæðaeftirlit (eftirlit með einkunnagjöf, yfirferðir verkefna, kynningar nemenda, tónleikar,
sýningar, o.s.frv,

Gildi þáttanna geta verið mismunandi eftir gerð námsins og fjölda nemenda á braut.

RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN:
Listaháskólinn vinnur að uppbyggingu rannsókna og nýsköpunar við skólann í samræmi við
hlutverk skólans, gildi og stefnu. Áherslur skólans og regluverk eru í mótun, en við það er
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miðað að skólinn verði vettvangur fyrir listamenn og fræðimenn með hæfni og metnað til að
sinna rannsóknum og listsköpun, og innviðir skólans verði styrktir til að takast á við verðugt
hlutverk á þessu sviði.
Rannsóknir starfsmanna eru skráðar í gagnagrunn. Úr skráningunni vinnst skýrsla með
skipulögðu yfirliti starfanna, sem lögð er fram á árlegum fundi þar sem allir akademískir
starfsmenn viðkomandi deildar koma saman ásamt rektor og deildarforseta.
Hver kennari heldur stutta kynningu á viðfangsefnum liðins skólaárs og velur 2-3 verkefni
sem hann/hún vill leggja áherslu á til umræðu. Kennarar skulu einnig skýra tengsl
viðfangsefna sinna við kennslu og þau sérsvið sem þeir eru ráðnir til starfa á.
Framtölin eru borin saman við vinnuáætlun kennara, sem lögð eru fram næsta skólaár á
undan.

STUNDAKENNARAR
Á hverju skólaári starfa fjölmargir stundakennarar við skólann í lengri eða skemmri tíma.
Stundakennararnir eru sérfræðingar á ólíkum sviðum og eru þeir ráðnir til afmarkaðra
verkefna innan kennsluskrár hverrar deildar. Auk þess að sinna kennslu fylgjast þeir með
og skrá mætingar nemenda, skipuleggja og sjá um verkefnavinnu og þeir framfylgja
námsmati í samstarfi við fagstjóra og/eða deildarforseta. Stundakennarar hafa fullan
aðgang að þjónustu skólans.
TRÚNAÐAR- OG RÉTTINDAMÁL
Trúnaður við nemendur
Kennarar eru minntir á að allir nemendur Listaháskólans eru sjálfráða einstaklingar og fara
því með sín mál sjálfir. Ekki er ætlast til að kennarar fjalli um nemendur við utanaðkomandi
fólk, þ.m.t. aðstandendur.
Ef þörf er á að fjalla um persónuleg mál eða önnur viðkvæm mál geta nemendur haft
samband við námsráðgjafa skólans sem jafnframt er trúnaðarmaður nemenda. Fagstjórar
deilda og deildarforseti eru auk þess með viðtalstíma fyrir nemendur sem hægt er að bóka hjá
deildarfulltrúa.

SKRIF NÁMSKEIÐSLÝSINGA
Kennurum er ætlað að setja saman nákvæma lýsingu á því námskeiði sem þeir kenna.
Hlutverk námskeiðslýsingarinnar er að gera nemendum ljóst hver viðfangsefni námskeiðsins
verða, hvaða þekkingu/færni ætlast er til að þeir tileinki sér á námskeiðinu og hvernig árangur
nemenda verði metinn. Námskeiðslýsingin er unnin í samráði við fagstjóra og deildarforseta
og er birt sem hluti kennsluskrár (á íslensku og ensku) á innri og ytri vef skólans nokkru áður
en námskeiðið hefst. Námskeiðslýsingar skulu vera samræmdar og þarf eftirfarandi að koma
fram:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Heiti námskeiðs (Course unit title)
Númer námskeiðs (Course unit code)
Tegund námskeiðs (Type of course unit)
Stig námskeiðs (Level of course unit)
Misseri (Semester)
Einingafjöldi (Number of ECTS)
Tungumál (Language of instruction)
Forkröfur (Prerequisites)
Hæfniviðmið (Learning outcomes)
Lýsing (Course content)
Námsmat (Assessment methods)
Umsjónakennari (Name of lecturer)
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§

Kennarar (Teachers)

Í ítarlegri upplýsingum sem kennari skráir sjálfur, þarf eftirfarandi að koma fram:
§
§
§
§

Vinnulag (Teaching methods)
Námsmat og forsendur (Assessment methods and criteria)
Lesefni (Reading material)
Kennsluáætlun (Planned learning activities)

Ítarlegar leiðbeiningar um gerð námskeiðslýsinga og hæfniviðmiða voru teknar saman af
Kennsluskrárnefnd haustið 2013. Þær leiðbeiningar eru aðgengilegar á Sameign (Drive) og
liggja einnig frammi hjá deildarfulltrúum.

NÁMSMAT
Megintilgangur námsmats er að veita nemendum upplýsingar um gengi og árangur í
námi. Einnig felst í því staðfesting skólans um að nemandi hafi tileinkað sér þekkingu og
færni á tilteknu sviði.
Ábyrgð og fyrirkomulag:
Próf og mat á verkefnum fer fram á námskeiðstíma eða á sérstökum prófdögum í lok hvers
misseris. Kennarar standa fyrir námsmati og eru ábyrgir fyrir því, en hver deild ræður
tilhögun prófa og verkefnaskila innan marka þessara reglna.
Próf eru munnleg, skrifleg eða verkleg. Til verkefna teljast m.a. ritgerðir, skýrslur, tónleikar,
hvers konar listsköpunarverkefni og rannsóknir tengdar þeim. Um samsetningu námsmats
skal vera samráð á milli deildarforseta og hlutaðeigandi kennara og ákvörðun kunngerð
nemendum í námskeiðslýsingu eigi síðar en við upphaf kennslu í viðkomandi námskeiði. Um
ábyrgð og mat á lokaverkefnum gilda sérstök ákvæði, sem tilgreind eru í skólareglum
Listaháskólans.
Það er stjórn hverrar deildar mikilvægt að kennarar gangist undir það að framfylgja
akademískri stefnu hverrar deildar þegar þeir taka að sér kennslu.
Einkunnir:
Einkunnir eru í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Lágmarkseinkunn til þess að standast
próf er einkunnin 5. Rektor gefur út samanburðarkvarða til viðmiðunar fyrir kennara. Í
námskeiðum, sem gefa 6 einingar eða minna, er deildarforseta heimilt að gefa leyfi fyrir að
námsmat sé gefið til kynna með bókstöfum í stað tölustafa : „S“ fyrir „staðist“ og „F“ fyrir
„fall“.

Ætlast er til þess að kennarar færi sjálfir einkunnir nemenda inn í MySchool kerfið. Þegar
um verkefni er að ræða þá birta kennarar sjálfir einkunnir en lokaeinkunnir fyrir
námskeið færa kennarar sjálfir inn og tilkynna svo deildarfulltrúa sem „birtir“
lokaeinkunnir svo þær verði sýnilegar nemendum. Deildarfulltrúi lokar síðan námskeiði.
Leiðbeiningar um þetta ferli liggja frammi á deildarskrifstofum. Einkunnaskalar og
námsmatsviðmið er að finna í Handbók skólans.
KENNSLUMAT
Við lok hvers námskeiðs eru nemendur beðnir um að fylla út kennslumat.
Kennslumatseyðublaðið birtist á innri vef skólans og nemandi nálgast það með að slá inn
lykilorð. Kennarar eru hvattir til að fara fram á það við nemendur að þeir fylli út
kennslumatið þar sem það er grundvallarþáttur í innra gæðastarfi skólans. Það tekur skamman
tíma, en er bæði mikilvægt fyrir kennara og þróun deilda skólans. Með matinu fást
upplýsingar um skoðun nemenda á námskeiði og kennslu.
5. LEIÐARVÍSAR
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Matið er unnið á grundvelli nafnleyndar. Hjá forstöðumanni náms- og kennsluþjónustu er
hægt að nálgast þær spurningar sem lagðar eru fram við kennslumat, en það miðast fyrst
og fremst við mat á námskeiðinu en ekki persónu kennara. Forstöðumaður náms- og
kennsluþjónstu skilar niðurstöðum til rektors og deildarforseta. Hver kennari fær aðgang
að niðurstöðu kennslumats í sínu námskeiði í MySchool kerfinu. Ítrasta trúnaðar er jafnan
gætt við meðferð kennslumatsgagna. Kennarar geta nálgast niðurstöður kennslumatsins á
MySchool innri vefnum undir „Mitt efni“ (vinstra megin), velja þar „kennsluferill“ og
síðan „kennslumat“.
UMGENGI VIÐ HÖFUNDARÉTT
Höfundaréttur
Höfundur verks er sá sem skapar verkið, einn eða fleiri í sameiningu. Sé um hóp/fleiri en einn
að ræða er óheimilt að nota verkið (flytja/sýna/birta) nema með samþykki allra hinna.
Hægt er að framselja höfundarétt fjárhagslega – þ.e. einhver kaupir afnotarétt af
höfundarverki með sérstökum samningi þar um.
Önnur hlið höfundaréttarins er sú sem snýr að sæmd höfundar, og bannar að breyta verki
hans eða afskræma og er þessi réttur ekki framseljanlegur. Í þessu felst ennfremur skylda
þeirra sem birta verk að geta nafns höfundar og heiti verks. Sæmdarrétturinn gildir um öll
verk án tímatakmörkunar. (tekið af heimasíðu Myndstefs, www.myndstef.is)
Nemendur Listaháskólans eiga höfundarétt á þeim verkum sem þeir skapa innan skólans.
Hugmyndir njóta ekki höfundaréttar.
Listflutningur sýningar - birtingar
Listaháskólanum er heimilt að nýta sér öll verk nemenda, í hvaða formi sem er, til kynningar
á starfsemi skólans allt frá því að nemandinn innritast í skólann og þar til fimm árum eftir að
hann hefur útskrifast. Gæta skal sérstaklega að sæmdarrétti viðkomandi nemanda/höfundar í
slíkum tilfellum
Listaháskólinn óskar þess að í upplýsingum/kynningarefni um þau útskriftarverkefni, sem
hugsanlega birtast síðar á opinberum vettvangi, sé þess getið að verkin hafi orðið til sem
útskriftarverkefni við Listaháskóla Íslands.

Listaháskólinn setur engar skorður við því að nemendur komi fram í eigin nafni/birti verk
sín á námstímanum, en fer fram á að þeir tillkynni slíkt viðkomandi fagstjóra.
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EINKUNNAKVARÐI LISTAHÁSKÓLANS
Einkunnir eru í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Lágmarkseinkunn til þess að standast
próf er einkunnin 5. Viðmiðanir fyrir kennara til hliðsjónar við einkunnagjöf:
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HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD

Ágætiseinkunn (10 - 9,5 - 9)

Marktækur frumleiki eða sjálfstæði í hugsun. Færni í að hugsa út fyrir það sem kennt
hefur verið eða sett fyrir í námskeiðinu. Augljós færni og skipulegri úrlausn verkefna.
Raunverulegur skilningur á hugtökum. Góð þekking á og skynsamleg úrvinnsla
námsefnis og efnis úr fyrirlestrum. Ágætt (framúrskarandi).
I. einkunn (8,5 - 8 - 7,5)

Skýr skilningur á námsefninu. Skýr færni í skipulegri úrlausn verkefna og í að færa rök
fyrir máli sínu. Skilmerkileg framsetning efnis úr fyrirlestrum og námsefni. Gott.
II. einkunn (7 - 6,5 - 6)

Skilningur á mestum hluta námsefnis. Allgóð færni í skipulegri úrlausn verkefna og í að
styðja mál sitt rökum. Yfirleitt skilmerkileg framsetning efnis úr fyrirlestrum og lesefni.
all gott.
III. einkunn (5,5 - 5,0)

5,5: Viðunandi skilningur á hugtökum. Nokkur færni í skipulegri úrlausn verkefna og í að
styðja mál sitt rökum. Nokkur ﬂekking á efni úr fyrirlestrum og nokkur tilfinning fyrir því
hvað skiptir máli fyrir tiltekin viðfangsefni.
5,0 (staðið, en á mörkunum): Eins og að ofan en sýnir grunnan skilning og litla þekkingu.
Sæmilegt.
Falleinkunn (4,5 - 0)

4,5 (fall, en við mörkin): Eins og að neðan, en sýnir heldur meiri ﬂekkingu eða skilning.
Nokkur tilraun til að svara, jafnvel með merki um ﬂekkingu eða skilning en skortir mjög
á innihald eða færni til að skipa niður hugmyndum.
Veruleg mistök og/eða misskilningur. Sýnir lítil merki um raunveruleg kynni af
fyrirlestrum eða námsefni. .skýrleiki og utan við efnið. Augljós ósamkvæmni.
4 - 0: Engin raunveruleg tilraun til að svara spurningum. Lítil eða engin merki um
þekkingu eða skilning á námsefninu eða færni í að skipa niður hugmyndum.Óviðunandi.
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SVIÐSLISTADEILD
Eink
unn	
  
	
  

9-‐
10	
  

Ritgerðir,	
  
greinagerðir,	
  	
  önnur	
  
skrifleg	
  verk	
  	
  
o

o

o

o
o

8,5-‐
9	
  
	
  

o

o

o

o
o

7,5–
8	
  
	
  

	
  
o
o

o

o
o
	
  

	
  Verklegar	
  kynningar,	
  
flutningur/leikur/da
ns,	
  skapandi	
  vinna	
  	
  

Einstaklega	
  vel	
  unnið	
  
verk.	
  Langt	
  umfram	
  
kröfur	
  og	
  eðlilegar	
  
væntingar.	
  
Nemandi	
  sýnir	
  
framúrskarandi	
  tök	
  á	
  
viðfangsefninu	
  og	
  beitir	
  
í	
  efnistökum	
  bæði	
  
greinandi	
  og	
  gagnrýnni	
  
hugsun.	
  
Úrlausnir	
  einkennast	
  af	
  
einstaklega	
  sjálfstæðri,	
  
frjórri,	
  skapandi	
  hugsun	
  
og	
  innsæi.	
  
Framsetning	
  og	
  
frágangur	
  í	
  fullkomnu	
  
lagi.	
  
Heimildum	
  og	
  tilvísnum	
  
markvisst	
  og	
  rétt	
  beitt	
  
og	
  val	
  á	
  heimildum	
  til	
  
fyrirmyndar.	
  

o
o

Verkefnið	
  mjög	
  vel	
  leyst	
  
og	
  unnið	
  að	
  öllu	
  leyti	
  og	
  
í	
  samræmi	
  við	
  
fyrirmæli/	
  verklýsingu.	
  
Verkið	
  er	
  unnið	
  skrefi	
  
lengra	
  en	
  farið	
  er	
  fram	
  
á.	
  
Mjög	
  góð	
  tök	
  á	
  öllum	
  
þáttum	
  verkefnis.	
  
Efnistök	
  almennt	
  mjög	
  
góð.	
  
Úrlausnir	
  einkennast	
  af	
  
sjálfstæðri	
  skapandi	
  
hugsun	
  og	
  innsæi.	
  
Markviss	
  greining	
  og	
  
sjálfstæð	
  úrvinnsla	
  s.s.	
  
með	
  tilvísunum	
  aðrar	
  
greinar	
  sem	
  og	
  
tilvísunum	
  í	
  listamenn	
  
og	
  listaverk	
  þegar	
  það	
  á	
  
við.	
  
Öll	
  vinnubrögð	
  og	
  
frágangur	
  mjög	
  
vandaður.	
  	
  
Heimildanotkun	
  og	
  
tilvísanir	
  til	
  fyrirmyndar	
  
(áhersla	
  lögð	
  á	
  
frumheimildir).	
  

o
o

Gott	
  verkefni,	
  vel	
  unnið	
  
að	
  flestu	
  leyti.	
  
Flestum	
  þáttum	
  gerð	
  
góð	
  skil.	
  Vel	
  unnið	
  verk	
  
sem	
  sýnir	
  rökræna	
  
túlkun	
  og	
  nokkurt	
  
innsæi.	
  
Vel	
  upp	
  byggt	
  og	
  unnið	
  
verk.	
  Nokkur	
  frumleiki	
  í	
  
efnistökum.	
  Verkefnið	
  
einkennist	
  af	
  
gagnrýninni	
  hugsun	
  
með	
  tilvísunum	
  í	
  eigin	
  
reynslu	
  og	
  lesefni	
  
Góð	
  tök	
  á	
  frágangi	
  og	
  
framsetningu	
  verkefnis.	
  
Heimildir	
  eru	
  vel	
  nýttar.	
  

o	
  Vel	
  leyst	
  að	
  flestu	
  leyti	
  
o	
  Örugg	
  tök	
  á	
  öllum	
  
færniþáttum	
  	
  
o	
  Tækni	
  í	
  góðu	
  lagi.	
  
Flutningur	
  skýr.	
  	
  
o	
  Tekur	
  nokkra	
  áhættu	
  en	
  fer	
  
e.t.v.	
  ekki	
  út	
  fyrir	
  
þægindamörk.	
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o

o

Einstök	
  frammistaða.	
  
Faglegur	
  flutningur	
  sem	
  
einkennist	
  af	
  fullkomnu	
  
öryggi.	
  
Fullkomin	
  tök	
  á	
  tækni.	
  
Skýr,	
  einbeittur	
  og	
  
eftirminnilegur	
  
flutningur.	
  	
  
Skapandi,	
  frumleg	
  og	
  
persónuleg	
  útfærsla.	
  

Virkni	
  
	
  
o

o

o

o

o

o
o
o
o

Frábær	
  frammistaða.	
  
Leggur	
  sig	
  fram	
  til	
  hins	
  
ítrasta.	
  
Sýnir	
  mikið	
  öryggi	
  og	
  
frumkvæði.	
  
Afbragðs	
  tækni.	
  Skýr	
  og	
  
sannfærandi	
  flutningur	
  
sem	
  hrífur	
  aðra	
  með.	
  	
  
Skapandi	
  og	
  frumleg	
  
útfærsla.	
  
Hefur	
  kjark	
  til	
  að	
  stíga	
  
út	
  fyrir	
  þægindamörk	
  
sín	
  og	
  taka	
  áhættu.	
  	
  

o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

o

Ferilmappa/vinnubó
k	
  
	
  

Nemandi	
  er	
  drífandi	
  og	
  
jákvætt	
  afl	
  sem	
  smitar	
  
út	
  frá	
  sér	
  í	
  öllu	
  
hópastarfi,	
  umræðum,	
  
leikjum	
  og	
  verkefnum.	
  	
  	
  
Undantekningalaust	
  
mjög	
  vel	
  undirbúin/n	
  
fyrir	
  tímana	
  og	
  
verkefnum	
  alltaf	
  skilað	
  
á	
  réttum	
  tíma.	
  	
  	
  
Þátttaka	
  einkennist	
  af	
  	
  
örlæti	
  á	
  hugmyndir	
  og	
  
virðingu	
  fyrir	
  öðrum	
  í	
  
hópnum	
  
Verklegar	
  úrlausnir	
  í	
  
kennslustundum	
  bera	
  
vitni	
  fullkomnum	
  
skilningi	
  og	
  einstakri	
  
færni	
  á	
  aðferðafræði	
  
námskeiðs.	
  
Mjög	
  mikill	
  frumleiki	
  og	
  
hugmyndaauðgi	
  í	
  
verklegum	
  æfingum.	
  
Virk/ur	
  og	
  jákvæður	
  í	
  
hópastarfi,	
  umræðum,	
  
leikjum	
  og	
  verkefnum.	
  
Alltaf	
  eða	
  nánast	
  alltaf	
  
vel	
  undirbúin/n	
  fyrir	
  
tímana.	
  	
  
Verkefnum	
  skilað	
  á	
  
réttum	
  tíma.	
  	
  
Samstarf	
  við	
  aðra	
  
einkennist	
  af	
  virðingu	
  
og	
  góðri	
  hlustun.	
  	
  
Verklegar	
  úrlausnir	
  í	
  
kennslustundum	
  bera	
  
vitni	
  skilningi	
  og	
  færni	
  á	
  
aðferðafræði	
  
námskeiðs.	
  
Frumleiki	
  og	
  
hugmyndaauðgi	
  í	
  
verklegum	
  æfingum.	
  

o

Almennt	
  virk/ur	
  í	
  
tímum	
  bæði	
  sem	
  
hlustandi	
  og	
  
þátttakandi.	
  	
  
Viðhorf	
  almennt	
  jákvætt	
  
og	
  uppbyggilegt.	
  	
  
Oftast	
  vel	
  undirbúin/n	
  
fyrir	
  tímana.	
  	
  
Verkefnum	
  yfirleitt	
  eða	
  
alltaf	
  skilað	
  á	
  réttum	
  
tíma.	
  	
  
Verklegar	
  úrlausnir	
  í	
  
kennslustundum	
  bera	
  
oftast	
  vitni	
  skilningi	
  og	
  
ásættanlegri	
  færni	
  á	
  
aðferðafræði	
  
námskeiðs.	
  
Þó	
  nokkur	
  frumleiki	
  og	
  

o

o

o
o
o

o
o

Allt	
  til	
  staðar	
  og	
  
rúmlega	
  það.	
  Mikill	
  
frumleiki	
  og	
  
hugmyndaauðgi	
  í	
  allri	
  
úrvinnslu,	
  bæði	
  
efnislega	
  og	
  í	
  útfærslu.	
  	
  
Frágangur	
  til	
  
fyrirmyndar	
  í	
  alla	
  staði.	
  
Mikil	
  vinna	
  lögð	
  í	
  útlit	
  
og	
  úrvinnslu	
  alla	
  og	
  
farið	
  fram	
  úr	
  viðmiðum.	
  

Allt	
  til	
  staðar	
  (e.t.v.	
  með	
  
einni	
  undantekningu).	
  
Frágangur	
  allur	
  
vandaður	
  
Frumleiki	
  í	
  úrvinnslu	
  
verkefna	
  og	
  
uppsetningu.	
  	
  	
  
	
  

Allt	
  eða	
  svo	
  gott	
  sem	
  allt	
  
til	
  staðar.	
  	
  
Frágangur	
  nokkuð	
  
vandaður.	
  	
  
Nokkur	
  frumleiki	
  í	
  
úrvinnslu	
  verkefna	
  
almennt.	
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6,5-‐
7	
  
	
  

o
o

o

o

o

Verkefnið	
  er	
  fyrst	
  og	
  
fremst	
  lýsandi	
  en	
  ekki	
  
greinandi.	
  
Flestum	
  efnisatriðum	
  
eru	
  gerð	
  fullnægjandi	
  
skil	
  en	
  litlu	
  eða	
  engu	
  
bætt	
  við	
  
Nemandinn	
  leggur	
  lítið	
  
af	
  mörkum	
  frá	
  eigin	
  
brjósti.	
  Verkefnið	
  er	
  
ekki	
  frumlegt.	
  
Viðunandi	
  tök	
  á	
  öllum	
  
þáttum	
  verkefnis.	
  
Frágangur	
  og	
  almenn	
  
framsetning	
  í	
  lagi.	
  
Notkun	
  heimilda	
  í	
  lagi.	
  

o	
  Nokkuð	
  vel	
  leyst	
  en	
  
herslumun	
  vantar	
  á	
  öryggi.	
  
o	
  Tækni	
  í	
  lagi.	
  
o	
  	
  Tekur	
  takmarkaða	
  áhættu.	
  	
  
	
  

o
o
o

o
o

o
o

o

o

	
  

6-‐
6,5	
  
	
  

o

Viðunandi	
  verk,	
  en	
  
nokkrir	
  þættir	
  gallaðir.	
  
Hnökrar	
  eru	
  á	
  	
  
uppbyggingu,	
  samhengi	
  
er	
  áfátt,	
  
Sjálfstæð	
  úrvinnsla	
  í	
  
lágmarki.	
  Slök	
  tök	
  á	
  
ýmsum	
  þáttum	
  
verkefnis.	
  Lítill	
  eða	
  
enginn	
  frumleiki.	
  	
  
Frágangi	
  ábótavant	
  og	
  /	
  
eða	
  gallar	
  eru	
  í	
  
Heimildanotkun	
  
ábótavant.	
  

o
o

Viðunandi,	
  en	
  nokkrir	
  
hnökrar.	
  
Nokkuð	
  vantar	
  á	
  öryggi	
  
og	
  tækni.	
  

	
  
o

	
  
o

o
o

o

5,0–
6,0	
  
	
  

o
o

o
o
o

1,0–
4,5	
  
	
  

0	
  

Gallað	
  verk	
  en	
  
einhverjum	
  þáttum	
  gerð	
  
sæmileg	
  skil.	
  
Verk	
  sem	
  stenst	
  
lágmarkskröfur	
  en	
  fer	
  
að	
  engu	
  leyti	
  fram	
  úr	
  
þeim	
  
Sjálfstæði	
  í	
  úrvinnslu	
  
ábótavant..	
  
Slök	
  tök	
  á	
  flestum	
  eða	
  
öllum	
  þáttum	
  verkefnis.	
  
Heimildanotkun	
  
ábótavant.	
  

	
  
o	
  Ófullnægjandi	
  verk.	
  
o	
  Skil	
  í	
  flestum	
  eða	
  öllum	
  
atriðum	
  ófullnægjandi.	
  
o	
  Stenst	
  ekki	
  lágmarks	
  
kröfur.	
  
	
  
o	
  Engu	
  skilað.	
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o
o

Ræður	
  ekki	
  vel	
  við	
  
viðfangsefnið	
  en	
  
einhver	
  atriði	
  í	
  lagi.	
  
Framsetning	
  einkennist	
  
af	
  óöryggi	
  og/eða	
  því	
  að	
  
nemandi	
  hafi	
  ekki	
  
undirbúið	
  sig	
  nægilega	
  
vel.	
  

hugmyndaauðgi	
  í	
  
verklegum	
  æfingum.	
  	
  
Stundum	
  virk/ur	
  í	
  
hópastarfi,	
  umræðum,	
  
leikjum	
  og/eða	
  
verkefnum.	
  	
  
Viðhorf	
  almennt	
  nokkuð	
  
jákvætt	
  til	
  verkefna	
  og	
  
hópsins.	
  	
  
Oft	
  undirbúin/n	
  undir	
  
tímana	
  en	
  ekki	
  alltaf.	
  
Verkefnum	
  oftast	
  skilað	
  
á	
  réttum	
  tíma.	
  	
  
Verklegar	
  úrlausnir	
  í	
  
kennslustundum	
  sýna	
  
viðundandi	
  skilningi	
  og	
  
færni	
  á	
  aðferðafræði	
  
námskeiðs.	
  
Takmarkaður	
  eða	
  lítill	
  
frumleiki	
  í	
  verklegum	
  
æfingum.	
  	
  
Töluvert	
  vantar	
  upp	
  á	
  
virkni	
  í	
  tímum,	
  s.s.	
  
umræðum,	
  hópastarfi,	
  
leikjum	
  og	
  /eða	
  
verkefnum.	
  	
  Stenst	
  þó	
  
lágmarks	
  kröfur.	
  	
  	
  
Ekki	
  er	
  að	
  sjá	
  að	
  
nemandi	
  hafi	
  lagt	
  mikið	
  
í	
  undirbúning	
  fyrir	
  
tímana.	
  	
  
Verkefnum	
  ekki	
  alltaf	
  
skilað	
  á	
  réttum	
  tíma.	
  	
  
Nokkuð	
  vantar	
  á	
  að	
  
verklegar	
  úrlausnir	
  í	
  
kennslustundum	
  sýni	
  
skilningi	
  og	
  færni	
  á	
  
aðferðafræði	
  
námskeiðs.	
  
Lítill	
  eða	
  enginn	
  
frumleiki	
  í	
  úrlausn	
  
verklegra	
  æfinga.	
  

	
  
	
  

o

o

Ekki	
  allt	
  til	
  staðar	
  en	
  
frágangur	
  og	
  
vinnubrögð	
  annars	
  
prýðileg	
  /	
  Allt	
  til	
  staðar	
  
en	
  frágangi	
  og	
  
vinnubrögðum	
  að	
  
einhverju	
  leyti	
  
ábótavant.	
  	
  
Takmarkaður	
  frumleiki	
  
í	
  úrvinnslu	
  verkefna.	
  	
  

	
  

o

o
o

Nokkuð	
  vantar	
  upp	
  á	
  
innihald	
  
möppunnar/vinnubóka
r,	
  en	
  hún	
  stenst	
  þó	
  að	
  
öðru	
  leyti	
  lágmarks	
  
kröfur.	
  	
  
Úrvinnsla	
  ekki	
  frumleg	
  
en	
  ásættanleg.	
  	
  
Uppsetningu	
  og	
  frágangi	
  
er	
  þó	
  nokkuð	
  ábótavant.	
  	
  

	
  

	
  

	
  

o	
  Ófullnægjandi	
  frammistaða	
  
o	
  Nemandi	
  framkvæmir	
  ekki	
  
það	
  sem	
  verkefnið	
  krefst	
  og	
  
stenst	
  því	
  ekki	
  lágmarks	
  
kröfur.	
  
	
  
	
  
o	
  Engu	
  skilað.	
  

Virkni	
  undir	
  því	
  sem	
  getur	
  
talist	
  ásættanlegt.	
  Nemandi	
  
tekur	
  lítinn	
  þátt	
  í	
  hópastarfi	
  
og	
  umræðum,	
  er	
  ekki	
  
jákvæður	
  og	
  mætir	
  illa	
  
undirbúinn	
  í	
  tímana.	
  	
  	
  
	
  
Engu	
  skilað	
  

Mappan/vinnubókin	
  stenst	
  
ekki	
  lágmarks	
  kröfur	
  hvað	
  
varðar	
  innihald,	
  frágang,	
  
úrvinnslu	
  eða	
  
hugmyndaauðgi.	
  
	
  
Engu	
  skilað	
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LISTKENNSLUDEILD
RITGERÐIR, VIÐBRÖGÐ VIÐ
KYNNINGAR, FLUTNIGNUR
EINKUNN LESEDNI, ENNSLUHUGMYNDIR,
FYRIRLESTRA, SÝNIKENNSLA
ÖNNUR SKRIFLEG VERK

Einstaklega vel unnið verk. Langt
umfram kröfur og eðlilegar
væntingar.

9 - 10

Nemandi sýnir framúrskarandi tök á
viðfangsefninu og beitir í efnistökum
bæði greinandi og gagnrýnni
hugsun.
Úrlausnir einkennast af einstaklega
sjálfstæðri, frjórri, skapandi hugsun
og innsæi.
Framsetning og frágangur í
fullkomnu lagi.

Einstök frammistaða.

Fagleg framkoma sem einkennist af
fullkomnu öryggi.
Fullkomin tök á tækni. Skýr og
eftirminnilegur flutningur
Skapandi útfærsla

VIRKNI (HUGMYND)

Nemandi er drífandi og jákvætt afl
sem smitar út frá sér í öllu
hópastarfi, umræðum, leikjum og
verkefnum.
Undantekningalaust mjög vel
undirbúin/n fyrir tímana og
verkefnum alltaf skilað á réttum
tíma.
Þátttaka einkennist af örlæti á
hugmyndir og virðingu fyrir öðrum í
hópnum.
Mjög mikill frumleiki og
hugmyndaauðgi í verklegum
æfingum.

FERILMAPPA (HUGMYND)

Allt til staðar og rúmlega það. Mikill
frumleiki og hugmyndaauðgi í allri
úrvinnslu, bæði efnislega og í
útfærslu.
Allar kennsluáætlanir settar upp
með markmiðum, lýsingu á
aðferðum og námsmati.
Frágangur til fyrirmyndar í alla staði.
Mikil vinna lögð í útlit og úrvinnslu
alla og farið fram úr viðmiðum.

Heimildum og tilvísnum markvisst
og rétt beitt og val á heimildum til
fyrirmyndar.
Verkefnið mjög vel leyst og unnið að
öllu leyti og í samræmi við
fyrirmæli/ verklýsingu. Verkið er
unnið skrefi lengra en farið er fram
á.

8,5-9

7,5–8

Mjög góð tök á öllum þáttum
verkefnis. Efnistök almennt mjög
góð.
Úrlausnir einkennast af sjálfstæðri
skapandi hugsun og innsæi.
Markviss greining og sjálfstæð
úrvinnsla s.s. með tilvísunum aðrar
greinar sem og tilvísunum í
listamenn og listaverk þegar það á
við.
Öll vinnubrögð og frágangur mjög
vandaður.
Heimildanotkun og tilvísanir til
fyrirmyndar (áhersla lögð á
frumheimildir).
Gott verkefni, vel unnið að flestu
leyti.
Flestum þáttum gerð góð skil. Vel
unnið verk sem sýnir rökræna túlkun
og nokkurt innsæi.
Vel upp byggt og unnið verk. Nokkur
frumleiki í efnistökum. Verkefnið
einkennist af gagnrýninni hugsun
með tilvísunum í eigin reynslu og
lesefni
Góð tök á frágangi og framsetningu
verkefnis.

Frábær frammistaða.

Virk/ur og jákvæður í hópastarfi,
umræðum, leikjum og verkefnum.

Leggur sig fram til hins ítrasta.

Alltaf eða nánast alltaf vel
undirbúin/n fyrir tímana.

Sýnir mikið öryggi og frumkvæði.

Verkefnum skilað á réttum tíma.

Afbragðs tækni. Skýr og góður
flutningur sem hrífur aðra með.

Samstarf við aðra einkennist af
virðingu og góðri hlustun.

Skapandi útfærsla.

Frumleiki og hugmyndaauðgi í
verklegum æfingum.

6,5-7

Flestum efnisatriðum eru gerð
fullnægjandi skil en litlu eða engu
bætt við
Nemandinn leggur lítið af mörkum
frá eigin brjósti. Verkefnið er ekki
frumlegt.
Viðunandi tök á öllum þáttum
verkefnis. Frágangur og almenn
framsetning í lagi.
Notkun heimilda í lagi.
Viðunandi verk, en nokkrir þættir
gallaðir.

6-6,5

Hnökrar eru á uppbyggingu,
samhengi er áfátt,
Sjálfstæð úrvinnsla í lágmarki. Slök
tök á ýmsum þáttum verkefnis. Lítill
eða enginn frumleiki.
Frágangi ábótavant og / eða gallar
eru í
Heimildanotkun ábótavant.
Gallað verk en einhverjum þáttum
gerð sæmileg skil.
Verk sem stenst lágmarkskröfur en
fer að engu leyti fram úr þeim

5,0–6,0

Vel leyst að flestu leyti

Almennt virk/ur í tímum bæði sem
hlustandi og þátttakandi.

Allt eða svo gott sem allt til staðar.

Örugg tök á öllum færniþáttum

Viðhorf almennt jákvætt og
uppbyggilegt.

Kennsluáætlanir rétt upp settar og
vel útfærðar, en e.t.v. með
einhverjum undantekningum.

Tækni í góðu lagi. Flutningur skýr.

Oftast vel undirbúin/n fyrir tímana.

Frágangur nokkuð vandaður.

Tekur nokkra áhættu en fer e.t.v.
ekki út fyrir þægindamörk.

Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á
réttum tíma.
Þó nokkur frumleiki og
hugmyndaauðgi í verklegum
æfingum.

Nokkur frumleiki í úrvinnslu
verkefna almennt.

Nokkuð vel leyst en herslumun
vantar á öryggi.

Stundum virk/ur í hópastarfi,
umræðum, leikjum og/eða
verkefnum.

Ekki allt til staðar en frágangur og
vinnubrögð annars prýðileg / Allt til
staðar en frágangi og vinnubrögðum
að einhverju leyti ábótavant.

Tækni í lagi.

Viðhorf almennt nokkuð jákvætt til
verkefna og hópsins.

Nokkrir gallar á kennsluáætlunum.

Tekur takmarkaða áhættu.

Oft undirbúin/n undir tímana en ekki
alltaf. Verkefnum oftast skilað á
réttum tíma.

Takmarkaður frumleiki í úrvinnslu
verkefna (myndverka og
kennsluáætlana).

Takmarkaður eða lítill frumleiki í
verklegum æfingum.

Viðunandi, en nokkrir hnökrar.

Nokkuð vantar á öryggi og tækni.

Töluvert vantar upp á virkni í tímum,
s.s. umræðum, hópastarfi, leikjum
og /eða verkefnum. Stenst þó
lágmarks kröfur.
Ekki er að sjá að nemandi hafi lagt
mikið í undirbúning fyrir tímana.
Verkefnum ekki alltaf skilað á réttum
tíma.

Nokkuð vantar upp á innihald
möppunnar, en hún stenst þó að
öðru leyti lágmarks kröfur.
Úrvinnsla ekki frumleg en
ásættanleg.
Uppsetningu og frágangi er þó
nokkuð ábótavant.

Lítill eða enginn frumleiki í úrlausn
verklegra æfinga.
Ræður ekki vel við viðfangsefnið en
einhver atriði í lagi.
Framsetning einkennist af óöryggi
og/eða því að nemandi hafi ekki
undirbúið sig nægilega vel.

Sjálfstæði í úrvinnslu ábótavant..
Slök tök á flestum eða öllum þáttum
verkefnis.
Heimildanotkun ábótavant.
Ófullnægjandi verk.

1,0–4,5

Frágangur allur vandaður og
kennsluáætlanir og önnur vinna
faglega upp sett nánast án galla.
Frumleiki í úrvinnslu verkefna og
uppsetningu.

Hefur kjark til að stíga út fyrir
þægindamörk sín og taka áhættu.

Heimildir eru vel nýttar.

Verkefnið er fyrst og fremst lýsandi
en ekki greinandi.

Allt til staðar (e.t.v. með einni
undantekningu).

Skil í flestum eða öllum atriðum
ófullnægjandi.

Ófullnægjandi frammistaða
Nemandi framkvæmir ekki það sem
verkefnið krefst og stenst því ekki
lágmarks kröfur.

Virkni undir því sem getur talist
ásættanlegt. Nemandi tekur lítinn
þátt í hópastarfi og umræðum, er
ekki jákvæður og mætir illa
undirbúinn í tímana.

Mappan stenst ekki lágmarks kröfur
hvað varðar innihald, frágang,
úrvinnslu eða hugmyndaauðgi.

Engu skilað.

Engu skilað.

Engu skilað.

Stenst ekki lágmarks kröfur.

0
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Engu skilað.
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MYNDLISTARDEILD BA
EINKUNN

MAT Á VERKI VIÐ YFIRFERÐ (HÓPGAGNRÝNI):
GRUNNHUGMYND, ÚRVINNSLA OG
FRAMSETNING
Einstaklega vel unnið verk. Langt umfram kröfur og
eðlilegar væntingar.

9 - 10

Nemandi sýnir framúrskarandi tök á viðfangsefninu og
beitir í efnistökum bæði greinandi og gagnrýnni hugsun.
Úrlausnir einkennast af einstaklega sjálfstæðri, frjórri,
skapandi hugsun og innsæi.
Framsetning og frágangur í fullkomnu lagi.

VIRKNI Í SAMRÆÐUM

FERILMAPPA

Nemandi er drífandi og jákvætt afl sem smitar út frá sér
í öllu hópastarfi, umræðum, og verkefnum.

Allt til staðar og rúmlega það. Góður skilningur á eigin
verkferli sem kemst afbragðsvel til skila.

Greinandi hugsun og góð tök á gagnrýnni orðræðu.
Undantekningalaust mjög vel undirbúin/n fyrir tímana
og verkefnum alltaf skilað á réttum tíma.
Þátttaka einkennist af örlæti á hugmyndir og virðingu
fyrir öðrum í hópnum.

Miðlun verka í myndum og máli umfram kröfur og
eðlilegar væntingar.
Frágangur til fyrirmyndar í alla staði. Mikil vinna lögð í
útlit og úrvinnslu alla og farið fram úr viðmiðum.

Skýr vitund um ytra samhengi verks með tiliti til sögu og
samtíma
Fagleg framkoma við yfirferð sem einkennist af
fullkomnu öryggi.
Fullkomin tök á tækni.
Góð tök á viðfangsefni: Skýr markmið sem eru mjög vel
leyst. Verkið er unnið skrefi lengra en farið er fram á.
Nemandi leggur sig fram til hins ítrasta.

8,5-9

Hefur kjark til að stíga út fyrir þægindamörk sín og taka
áhættu.
Mjög góð tök á öllum þáttum verkefnis: Efnistök, tækni
og skilningur á aðferðum almennt mjög góður.
Úrlausnir einkennast af sjálfstæðri skapandi hugsun,
öryggi og innsæi.
Markviss greining og sjálfstæð úrvinnsla s.s. með
tilvísunum í listamenn og listaverk í sögu og samtíma
þegar það á við.
Öll vinnubrögð og frágangur við framsetningu mjög
vandaður.
Gott verk sem er vel unnið að flestu leyti.

7,5–8

6,5-7

Ásetningur skýr. Vel unnið verk sem sýnir nokkurt
innsæi.
Vel upp byggt og unnið verk. Nokkur frumleiki í
efnistökum. Gagnrýnin og greinandi hugsun með
tilvísunum til sögu og samtíma.
Tekur nokkra áhættu en fer e.t.v. ekki út fyrir
þægindamörk.
Örugg tök á öllum færniþáttum: tækni í góðu lagi og
framsetning skýr.

5,0–6,0

Allt til staðar (e.t.v. með einni undantekningu).
Skýrleiki í framsetningu og greinagóðar upplýsingar um
verk í máli og myndum.
Góður skilningur á vægi upplýsingatexta við miðlun
myndverka.
Frágangur allur vandaður.

Samstarf við aðra einkennist af virðingu og góðri
hlustun.

Almennt virk/ur í tímum bæði sem hlustandi og
þátttakandi.

Allt eða svo gott sem allt til staðar.

Viðhorf almennt jákvætt og uppbyggilegt.

Frágangur nokkuð vandaður, með örfáum
undantekningum.

Oftast vel undirbúin/n fyrir tímana.

Nokkuð góður skilningur fyrir miðlun myndverka í
ferilmöppu

Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á réttum tíma.
Umgengst samnemendur af virðingu og sýnir virka
hlustun.

Flestum efnisatriðum eru gerð fullnægjandi skil en litlu
eða engu bætt við.

Viðhorf almennt nokkuð jákvætt til verkefna og hópsins.

Nokkuð vel leyst en herslumun vantar á öryggi.

Oft undirbúin/n undir tímana en ekki alltaf. Verkefnum
oftast skilað á réttum tíma.

Allt til staðar en frágangi og vinnubrögðum að einhverju
leyti ábótavant.
Nokkrir gallar á miðlun myndverka og takmarkaður
skilningur á ferilmöppugerð

Nemandinn leggur lítið af mörkum frá eigin brjósti.
Verkið er ekki frumlegt.
Tekur takmarkaða áhættu.
Viðunandi tök á öllum aðferðum og tækni. Almenn
framsetning á verki í lagi.
Vitund um ytra samhengi verksins í lagi.

Hnökrar eru á uppbyggingu og samhengi verks.
Ásetningur óljós.
Efnistök viðunandi, en nokkrir hnökrar.Nokkuð vantar á
öryggi og tækni.
Sjálfstæð úrvinnsla í lágmarki. Slök tök á ýmsum
efnisþáttum. Lítill eða enginn frumleiki.
Framsetningu verks er ábótavant.
Lítill eða enginn skilningur á ytra samhengi / vísunum
verks

Töluvert vantar upp á virkni í tímum, s.s. umræðum,
hópastarfi og /eða verkefnum. Stenst þó lágmarks
kröfur.
Ekki er að sjá að nemandi hafi lagt mikið í undirbúning
fyrir tímana.
Verkefnum ekki alltaf skilað á réttum tíma.

Nokkuð vantar upp á innihald möppunnar, en hún stenst
þó að öðru leyti lágmarks kröfur.
Úrvinnsla ásættanleg.
Uppsetningu og frágangi er þó nokkuð ábótavant.

Lítill eða enginn gagnrýnin hugsun eða greining í
samræðum.

Gallað verk en einhverjum þáttum gerð sæmileg skil.
Verk sem stenst lágmarkskröfur en fer að engu leyti
fram úr þeim.
Sjálfstæði í úrvinnslu ábótavant.
Slök tök á flestum eða öllum þáttum verkefnis.
Ræður ekki vel við viðfangsefnið en einhver atriði í lagi.
Óljós ásetningur og skilningur fyrir ytra samhengi verks.
Framsetning einkennist af óöryggi og/eða því að
nemandi hafi ekki undirbúið sig nægilega vel.

Skil í flestum eða öllum atriðum ófullnægjandi.

0

Verkefnum skilað á réttum tíma.

Stundum virk/ur í hópastarfi, umræðum, og/eða
verkefnum.

Ófullnægjandi verk.

1,0–4,5

Alltaf eða nánast alltaf vel undirbúin/n fyrir tímana.

Verk er fyrst og fremst lýsandi en ekki greinandi.

Viðunandi verk, en nokkrir þættir gallaðir.

6-6,5

Virk/ur og jákvæður í hópastarfi, umræðum og
verkefnum.
Greinandi hugsun og nokkuð góð tök á gagnrýnni
orðræðu.

Virkni undir því sem getur talist ásættanlegt.
Nemandi tekur lítinn þátt í hópastarfi og umræðum, er
ekki jákvæður og mætir illa undirbúinn í tímana.

Stenst ekki lágmarks kröfur.
Ófullnægjandi frammistaða.
Nemandi framkvæmir ekki það sem verkefnið krefst og
stenst því ekki lágmarks kröfur.

Engu skilað.

Mappan stenst ekki lágmarks kröfur hvað varðar
innihald, frágang, úrvinnslu eða hugmyndaauðgi.

Engu skilað

Engu skilað
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TÓNLISTARDEILD – TÓNFRÆÐI
EINKUNN

9-9,5 (10)

8-8,5

7-7,5

ÞEKKING

TÆKNI

SKÖPUN

VIRKNI

Hljómfræði 15%

50%

25%

10%

Radd-/útsetning 15%
Greining 50%

40%
25%

35%
15%

10%
10%

Nemandi býr yfir
yfirgripsmikilli þekkingu
og skilningi á efni
námskeiðsins (Nemandi
býr yfir þekkingu og
skilningi umfram það sem
er krafist í viðkomandi
námskeiði).

Nemandi býr yfir ágætri
þekkingu á flestum
þáttum námskeiðs.

Nemandi býr yfir nokkuð
góðri þekkingu á
mikilvægum þáttum
námskeiðs.

Nemandi býr yfir mjög
góðri tækni. (Nemandi býr
yfir tækni umfram það
sem er krafist).

Nemandi nýtir sér
þekkingu og tæknikunnáttu á skapandi hátt
samkvæmt efni námskeiðs. (Nemandi leysir úr
viðfangsefnum um-fram
væntingar).

Nemandi býr yfir nánast
villulausri tækni.

Nemandi beitir þekk-ingu
og tæknikunnáttu á
skapandi hátt en til staðar
er ónákvæmni við lausn
verkefna og/eða fyrirmyndir of greinilegar.

Nemandi býr yfir
fullnægjandi tækni en
mistök spilla fyrir.

Þekkingu og tæknikunnáttu er ekki beitt á
skapandi hátt, lausnir
verkefna þó fullnægj-andi
gagnvart innihaldi
námskeiðs. Nokkuð ber á
ónákvæmni.

6-6,5

Nemandi býr yfir
sæmilegri þekkingu á
einstökum þáttum
námskeiðs.

Tæknikunnáttu nemanda
ábótavant.

Þekkingu og tæknikunnáttu er ekki beitt á
skapandi hátt, lausnir
verkefna endurspegla
innihald námskeiðs að litlu
leyti. Ónákvæmni
áberandi.

5-5,5

Nemandi býr yfir lítilli
þekkingu á einstökum
þáttum námskeiðs.

Tæknikunnátta nemanda
lítil. nemandi sýnir lítinn
eða engan áhuga á efni
námskeiðs.

Ónákvæmni og skekkjur í
efni-stökum, lítil tilraun
gerð til að beita þekkingu
á skapandi hátt.

94-100% mæting Mikill
áhugi og virk þátttaka í
efni
námskeiðs,Verkefnaskil til
fyrirmyndar

Mikill áhugi og virk
þátttaka í efni námskeiðs,
nemandi sýnir almennt
áhua á efni námskeiðs,
góð verkefnaskil

80-84% mæting
Lítil áhugi.
Verkefnaskil léleg
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TÓNLISTARDEILD – MA Í TÓNSMÍÐUM

EINKUNN

8.5+

7+

5+

1,0–4,5

0

TÓNVERK, SÉRVERKEFNI,
SAMSPIL VIÐ ÖNNUR
LISTFORM / VERK
Einstaklega vel unnið tónverk. Langt
umfram kröfur og eðlilegar
væntingar.
Mjög góð tök á öllum þáttum
verkefnis – bæði listrænum og
tæknilegum. Efnistök mjög góð.
Tónverkið einkennist af einstaklega
sjálfstæðri og skapandi hugsun og
innsæi.
Framsetning og frágangur í mjög
góðu lagi.

Gott verkefni, vel unnið tónverk að
flestu leyti.
Beitir aðferðafræði tónsköpunar á
sannfærandi hátt.
Vel upp byggt og unnið tónverk verk.
Nokkur frumleiki í efnistökum.
Góð tök á frágangi og framsetningu
verkefnis.
Viðunandi tónverk, en nokkrir þættir
gallaðir.
Hnökrar eru á flestum efnisatriðum
eru gerð fullnægjandi skil en litlu
eða engu bætt við.
Nemandinn leggur lítið af mörkum
frá eigin brjósti. Verkefnið er ekki
frumlegt.
Viðunnandi tök á öllum þáttum
verkefnis. Frágangur og almenn
framsetning í lagi.
Ófullnægjandi verk.
Skil í flestum eða öllum atriðum
ófullnægjandi.
Stenst ekki lágmarks kröfur.

Engu skilað.

Sýnir áræðni og sjálfstæði með fjölbreyttni
aðferðafræði.

Sýnir mikið öryggi og frumkvæði í aðferðafræði
tónsköpunar og tækninotkun.

Mjög góð notkun á aðferðafræði og tækni.

Frumleiki og hugmyndaauðgi í verklegum æfingum.

Verkefnum skilað á réttum tíma.

Alltaf eða nánast alltaf vel undirbúin/n fyrir tímana.

Virk/ur og áhugasamur í tímum.

Allt eða svo gott sem allt til staðar.

Frágangur allur vandaður og tónverk og tæknileg
útfærasla þeirra og önnur vinna faglega upp frágengin.

Allt til staðar og mikill frumleiki og hugmyndaauðgi í allri
úrvinnslu, bæði efnislega og í útfærslu.

FERILMAPPA

Tæknilegur frágangur góður.

Frágangur nokkuð vandaður.

VIRKNI

Tækni og aðferðafræði vel nýt til tónsköpunar.

Oftast vel undirbúin/n fyrir tímana.

Almennt virk/ur í tímum bæði sem hlustandi og
þátttakandi.

Nokkur frumleiki í úrvinnslu verkefna almennt.

TÆKNI OG AÐFERÐAFRÆÐI TÓNSKÖPUNAR

Örugg tök á öllum færniþáttum.

Verkefnum yfirleitt eða alltaf skilað á réttum tíma.

Stundum virk/ur í hópastarfi, umræðum, leikjum og/eða
verkefnum.

Takmarkaður frumleiki í úrvinnslu verkefna.

Ekki allt til staðar en frágangur og vinnubrögð annars
prýðileg / Allt til staðar en frágangi og vinnubrögðum að
einhverju leyti ábótavant.

Sýnir sjálfstæði í frumlegum notkun tækni og
aðferðafræði.

Viðunandi, en nokkrir hnökrar.

Viðhorf almennt nokkuð jákvætt til verkefna og hópsins.

Þó nokkur frumleiki og hugmyndaauðgi í verklegum
æfingum.

Notkun aðferðafræði og tækni ófrumleg og fyrirsjáanleg.

Oft undirbúin/n undir tímana en ekki alltaf. Verkefnum
oftast skilað á réttum tíma.

Kunnátta í tónsmíðaaferðum og tækninotkun ábótavant lágmarks kröfur.

Engu skilað

Virkni undir því sem getur talist ásættanlegt. Nemandi
tekur lítinn þátt í hópastarfi og umræðum, er ekki
jákvæður og mætir illa undirbúinn í tímana.

Engu skilað

Mappan stenst ekki lágmarks kröfur hvað varðar
innihald, frágang, úrvinnslu eða hugmyndaauðgi.

Takmarkaður eða lítill frumleiki í verklegum æfingum.

Engu skilað.
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TÆKNILEGAR LEIÐBEININGAR
LETUR SKÓLANS
Skólinn notar leturgerðirnar Benton og Scala í kynningarefni sínu, en fyrir þá sem ekki hafa
aðgang að því er mælst til þess að notað sé ARIAL (hástafir) í fyrirsagnir og Times í
meginmál.

SNIÐMÁT BRÉFA OG SKÝRSLA
Á Sameign (DRIVE) í möppunni Sniðmát og leiðbeiningar er að finna sniðmát fyrir bréf,
eyðublöð og skýrslur.

SNIÐMÁT FYRIR POWERPOINT
Á Sameign (DRIVE) í möppunni Sniðmát og leiðbeiningar er að finna sniðmát PowerPoint
glærusýningar, þar eru sniðmát fyrir allar deildir og almennt sniðmát fyrir skólann.

NOTKUN GMAIL OG CALENDAR
Listaháskólinn notar Gmail og Gmail Calendar fyrir starfsfólk og nemendur. Deildarfulltrúar
sjá um að útbúa notanda fyrir nýja starfsmenn, senda á tölvupósti notendanafn og lykilorð, og
tilkynna tölvudeild til þess að hægt sé að bæta viðkomandi á póstlista. Á Sameign eru
leiðbeiningar um notkun Gmail og Calendar í möppunni Sniðmát og leiðbeiningar.

TENGING ICAL VIÐ GMAIL DAGATAL
Hægt er að samstilla Gmail Calendar við iCal. Leiðbeiningar um samstillingu eru að finna á
Sameign í möppunni Sniðmát og leiðbeiningar.

NOTKUN GOOGLE DRIVE OG SKJALVISTUN Á SAMEIGN
Sameiginlegt skjalavistunarsvæði (Sameign) fyrir alla starfsmenn Listaháskólans er á Google
Drive sem tengt er við gmail. Þar eru vistuð helstu gögn, s.s. reglur, stefnur og eyðublöð sem
eru þá aðgengileg í sameiginlegri möppu auk þess sem aðrar möppur er aðgengilegar
skilgreindum aðilum innan skólans, t.a.m. aðgangur að fundagerðum. Einnig vistar starfsfólk
þar lokagerðir af vinnuskjölum, en er frjálst að vista afrit af öðrum gögnum. Þróun á
vistunarsvæðinu stendur enn yfir en leiðbeiningar um notkun og umgengni verða
aðgengilegar í rafrænni útgáfu Handbókar skólans á vormisseri 2014.

UPPFÆRSLA HEIMASVÆÐIS
Að setja inn verk
Farið inn á: www.lhi.is
Smellt á INNRI VEFUR, efst í hægra horninu.
Hver starfsmaður skráir sig inn með sama notandanafni og lykilorði og á MySchool.
Þar er farið inn í HELSTU VERKEFNI
Smellt á NÝTT VERKEFNI
Titil og Lýsingu á verkefninu sem verið er að vista eru skrifuð.
Myndefni, textaskjölum og/eða hljóðskjölum er hlaðið inn með því að smella á VELDU
MYNDIR/HLJÓÐSKRÁR/SKRÁR (Til stendur að einnig verði hægt að hlaða inn
myndböndum).
5. LEIÐARVÍSAR
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Ýtt á VISTA OG SKOÐA
Þá sést hvernig verkefnið kemur til með að líta út á ytri síðu skólans. Verkið mun þó ekki
birtast þar fyrr en takkinn neðst á síðunni hefur verið færður af FALIÐ yfir á BIRT.
Til að setja inn fleiri verkefni er smellt aftur á HELSTU VERKEFNI og ferlið hér fyrir ofan
endurtakið.

UNDIRSKRIFT Í TÖLVUPÓST
Starfsmenn fylli út viðeigandi upplýsingar um sig hér fyrir neðan. Ef vill má setja inn beint
númer starfsmanns eða þá halda skrifstofunúmeri skólans fyrir viðeigandi starfsstöð.
Í vefpósti LHÍ er farið í tannhjólið
og valið settings/stillingar. Neðst í
General/Almennt flipanum er boðið upp á Signature/undirskrift. Sjálfgefið er að engin
undirskrift er valin.
Það þarf að haka við neðri valkostinn => Þitt nafn <notandi@lhi.is>
Í glugganum fyrir neðan þarf að byrja á að smella á
eftirfarandi slóð í URL

til að setja inn mynd og líma

http://english.lhi.is/files/2008/09/sign-logo.jpg
Velja Í lagi og afrita síðan útfyllta undirskriftina hér fyrir neðan (smella með músinni fyrir
framan línuna og draga yfir allar línur) taka afrit og líma inn fyrir neðan myndina.
MUNA að smella á Save Changes/Vista breytingar.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Nafn Eftirnafn
Ísl. starfsheiti / English title
netfang@lhi.is
Þverholt 11 / www.lhi.is
105 Reykjavík / Iceland
Tel +354 552 4000
Nafn Eftirnafn
Ísl. starfsheiti / English title
netfang@lhi.is
Sölvhólsgata 13 / www.lhi.is
101 Reykjavík / Iceland
Tel +354 552 5020
Nafn Eftirnafn
Ísl. starfsheiti / English title
netfang@lhi.is
Laugarnesvegur 91 / www.lhi.is
104 Reykjavík / Iceland
Tel +354 520 2400

Þessar leiðbeiningar er einnig að finna á Sameign, í möppunni Sniðmát & leiðbeiningar.

UPPFÆRSLA VEFSÍÐU
Ef farið er inn á innri.lhi.is (athugið, ekkert www. á undan) er hægt að skrá sig inn á
MySchool login-i og komist þá inn á innri vefinn. Þar er smellt á merki Listaháskólans í
vinstra horninu til þess að fara á ytri vefinn.
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Leiðbeiningar fyrir Ritstjórnaraðgang að nýrri heimasíðu LHÍ 2012
- - - AÐALSLIDE, myndir og linkar
með því að smella á logo skólans. Þá þarf að sækja vefstjórnarstikuna með því að ýta á + í hægra
horni og velja Edit Mode: ON

Aðalslide, sem blánar þá,
og veljið litla blýantinn
lengst til vinstri í litlu stikunni
í hægra horni myndarinnar.

Þá kemur upp Image Set valmynd, eins og sést að neðan. Þar er hægt að EYÐA
myndum úr Aðalslide eða hlaða inn nýjum með því að smella á stækkunarglerið.
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Ef ýtt er á stækkunarglerið opnast
gluggi með möppum.
Veljið Kynningarefni

Því næst Ljósmyndir

og loks ykkar deild....

Þar getið þið loks valið Upload og
valið mynd af tölvunni ykkar á
hefðbundinn hátt.

Myndin sem þið veljið birtist þá á
Clipboard
litla ör til að skjóta henni inn í
möppuna ykkar.
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Þá þarf að ýta á aðra ör til að fá
myndina inn á Aðalslide-una.

Þá er hægt að bæta við texta sem

Einnig má gera link sem getur
tengst inn á frétt, viðburð eða síðu.
Veljið á hvað þið viljið tengja, t.d.
news & events: news article fyrir
frétt.

Svo þarf bara að ýta á VISTA og myndin með texta og tengli er komin inn!
Einnig er hægt að sleppa texta og tengli og nota bara mynd.
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ORÐALISTI
ORÐALISTI

GLOSSARY

ÍSLENSKA

ENSKA

LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS (LHÍ)

ICELAND ACADEMY OF THE ARTS (IAA)

forvitni - skilningur - áræði

Curiosity -- Understanding -- Courage

lög um háskóla nr. 63/2006

Higher Education Institution Act No. 63/2006

mennta- og menningarmálaráðherra

Minister of Education, Science, and Culture

samstarfssamningur

cooperative agreement

sjálfseignarstofnun

self-governing institution

skipulagsskrá
starfsdagar

charter
organisation days

stjórn

board

tvíhliða samningur

bilateral agreement

NEFNDIR OG RÁÐ

COMMITTEES AND COUNCILS

fagráð
Félag um Listaháskóla Íslands

Academic Council
Iceland Academy of the Arts Forum

formaður (stjórnar)

Chair (of the Board)

framkvæmdaráð

Management Council

gæðanefnd

Quality Assurance and Enhancement Committee

inntökunefnd

Admissions Committee

jafnréttisnefnd

Equal Rights Committee

nemendafélag

student union

nemendaráð
rannsóknanefnd

student counsil
Research and Innovation Committee

umhverfisnefnd

Environmental Committee

úrskurðarnefnd í réttindamálum nemenda

Grievance Committee on Student Rights

varaformaður (stjórnar)

Deputy Chair (of the Board)

DEILDIR OG NÁMSBRAUTIR

DEPARTMENTS AND PROGRAMMES

Hönnunar- og arkitektúrdeild
bakkalárnám í arkitektúr
bakkalárnám í fatahönnun

Department of Design and Architecture
BA Programme in Architecture
BA Programme in Fashion Design

bakkalárnám í grafískri hönnun

BA Programme in Visual Communication

bakkalárnám í vöruhönnun

BA Programme in Product Design

meistaranám í hönnun

MA Programme in Design

hönnunarfræði

Design Theory

menningarfræði
Listkennsludeild

Cultural Studies
Department of Arts Education
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meistaranám í listkennslu

MA Programme in Arts Education

diplómanám í listkennslu

Diploma Programme in Arts Education

Myndlistardeild

Department of Fine Art

bakkalárnám í myndlist

BA Programme in Fine Art

meistaranám í myndlist
listfræði

MA Programme in Fine Art
Art Theory

Sviðslistadeild

Department of Performing Arts

meistaranám í sviðslistum

MA Programme in Performing Arts

leikarabraut BA

BA Programme in Acting

samtímadansbraut BA

BA Programme in Contemporary Dance

sviðshöfundabraut BA

BA Programme in Theatre and Performance
Making
Department of Music

Tónlistardeild

meistaranám í sköpun, miðlun og
frumkvöðlastarfi (NAIP)
meistaranám í tónsmíðum

Diploma Programme in Instrumental/Vocal
Performance
Music Master for New Audiences and Innovative
Practice (NAIP)
MA Programme in Composition

bakkalárnám í hljóðfæraleik/söng
bakkalárnám í kirkjutónlist

BA Programme in Instrumental/Vocal
Performance
BA Pogramme in Church Music

bakkalárnám í skapandi tónlistarmiðlun

BA Programme in Creative Music Communication

bakkalárnám í tónsmíðum

BA Programme in Composition

tónlistarfræði

Music Theory

NÁM OG KENNSLA

LEARNING AND TEACHING

alþjóðlegt samstarf
athafnanám

international cooperation/partnerships
learning by doing

BA-gráða

BA Degree

bakkalárgráða

Bachelor Degree

bakkalárnám
bakkalárstig

Bachelor's study
Bachelor level

braut

study programme

brautskráning

graduation

brotthvarf frá námi

dropout

brotthvarf frá námi

termination of studies

Doktorsnám
dómnefnd

doctoral study
Board of Examiners

efri bekkir grunnskóla

lower secondary school / middle school

einingafjöldi

Number of ECTS

einingar

ECTS

einkunnakvarðar

grading scale

endurtökupróf
Evrópska viðurkenningarkerfið fyrir
námseiningar (ECTS)

repeat exam
European credit transfer and accumulation system
(ECTS)

diplómanám í hljóðfæraleik/söng

5. LEIÐARVÍSAR

80

	
  
Evrópski viðmiðarammi fyrir ævinám (EQF)

European qualification framework

fjölbrautaskóli

Comprehensive School

forkröfur

prerequisites

framgangskerfi

tenure-track

framhaldsskóli
framvinda náms

upper secondary school
academic progress

gestanemandi

visiting student

grunnleikni

basic skills

grunnmenntun

compulsory education

grunnnám

basic study

grunnskóli
hæfniviðmið

primary school
learning outcomes

haustmisseri

autumn semester

heiti námskeiðs

course unit title

hæfni

competence

inntökuskilyrði

admission requirements

kennarar
kennsluáætlun

lecturers
planned learning activites

kennslufræði

didactics

kennslumisseri

semester

kennsluskrá

curriculum

kennsluskrárnefnd

Curriculum Committee

kjarnagreinar
landsviðmiðarrami um ævinám (NQF)

core subjects
National qualification framework (NQF)

leikni

skills

lesefni

reading material

listnámsbraut (LN)

Artistic Study Programmes (LN)

löggiltar iðngreinar

certified trades

lokaverkefni (í námskeiði)
lýsing

final project
course content

MA-gráða

MA Degree

matsnefnd á meistarastigi

Assessment Committee at Master's level

meðaleinkunn

grade point average (GPA)

meistaragráða

master's degree

meistaranám
meistarastig

master's study
master's level

námsáætlun

teaching plan

námsbraut

study programme

námsframvinda

student progress

námskeið

course

námskeiðslýsing
námsleiðir

course description
programme of study
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námsmat og forsendur

assessment methods and criteria

námsmat

assessment

námsmatsviðmið

assessment criteria

númer námskeiðs

course unit code

prófdómari
prófdómari

examiner
censor

prófskírteini

graduation diploma

prófúrlausnir

examination papers

sérverkefni

special project

símat

continious assessment

símenntun
sjúkrapróf

lifelong learning
resit paper

skiptinemi

exchange student

skírteinisviðauki

Diploma Supplement

skólaár

academic year

skólasókn

attendance

starfshæfni
stig námskeiðs

employability
level of course unit

stúdentspróf

Matriculation Exam

stundaskrá

timetable

tegund námskeiðs

type of course unit

tungumál kennslu

language of instruction

unglingastig
utanaðkomandi prófdómari

lower secondary education
external examiner

útskriftarverkefni

graduation project

valgreinar

electives

vegið meðaltal

weighted mean

vormisseri

spring semester

þekking

knowledge

RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN

RESEARCH AND INNOVATION

7. Rammaáætlun Evrópusambandsins
afrakstur rannsókna

Seventh Framework Programme
research output

doktorsnám
fræðasvið lista

doctoral studies / third cycle studies
academic field of art

gestarannsakandi

research fellow

háskólastofnun

higher education institution

Innviðasjóður

Infrastructure Fund

listrannsóknir

artistic research

listsköpun
mælikvarði fyrir mat á afrakstri R&N

artistic practice
evaluation criteria for research output

miðlun rannsókna

dissemination

Nýsköpunarsjóður námsmanna

Icelandic Student Innovation Fund
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Rannís

The Icelandic Research Council

Rannsókna- og nýsköpunaráætlun
Evrópusambandsins (ný)

The EU Framework Program for Research and
Innovation: Horizon 2020

rannsóknarnemandi

research student

rannsóknasetur

research centre

Rannsóknasjóður

Icelandic Research Fund

rannsóknaskylda

time allocated to R&D

rannsóknastofa
rannsóknasetur

research lab / research centre
research centre

rannsóknaviðfangsefni

research field

rannsóknavirkni

research activity

rannsóknaþjónusta

Research Service Centre

samkeppnissjóður

competition fund

skapandi greinar
styrktarsjóður / innanhússjóður

creative industries
support fund / internal funding

Tækninefnd

Technology Committee

Tækniþróunarsjóður

Technology Development Fund

Vísinda- og tækniráð

Science and Technology Policy Council

Vísindanefnd

Science Committee

þekkingarsköpun

production of knowledge

aðalbókari
aðalskrifstofa

SUPPORT SERVICES AND FACULTY
TITLES
Head Accountant
Main Office

aðjúnkt

Adjunct Lecturer

akademískir starfsmenn

academic faculty

bókasafns-og upplýsingaþjónusta

Library and Information Services

deild
deildarforseti

department
Dean of Department

deildarráð

Department Council

dósent

Associate Professor

fagstjóri námsbrautar

Programme Director

forstöðumaður alþjóðaskrifstofu

Head of International Office

forstöðumaður bókasafns-og
upplýsingaþjónustu
forstöðumaður náms og kennsluþjónustu

Director of Library and Information Services
Director of Academic Affairs

forstöðumaður rannsóknaþjónustu

Director of Research Service Centre

forstöðumaður tölvu-og vefþjónustu

Director of Computer and Web Services

framkvæmdastjóri

Managing Director

fulltrúi nemenda

student representative

gæðastjóri
gestakennari

Director of Quality Assurance and Enhancement
visiting lecturer

lektor

Assistant Professor
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markaðs- og kynningarstjóri

Director of Communication

námsbraut

programme

námsráðgjafi

Student Counsellor

prófessor

Professor

rannsóknarþjónusta
rektor

Research Service Centre
Rector

stoðsvið

Support Services

stundakennari

part-time lecturer

tölvu-og vefþjónusta

Computer and Web Services

VERKSTÆÐI

WORKSHOPS AND STUDIOS

almenn smíðaverkstæði
hljóðupptökuver

Metal and Wood Workshop
Music Recording Studio

ljósmynda-og myndvinnsluver

Photo and Image Studio (RGB Lab)

prentverkstæði

Printmaking Workshop

smíðaverkstæði
textílverkstæði

Model Workshop
Textile Workshop

vídeóver

Video Recording Studio

árangursvísbendir
bestu starfsvenjur
Gæðakerfi íslenskra háskóla

QUALITY ASSURANCE AND
ENHANCEMENT
performance indicators
best practice
Icelandic Quality Enhancement Framework

Gæðanefnd

Quality Assurance and Enhancement Committee

Gæðaráð íslenskra háskóla

The Quality Board for Icelandic Higher Education

gæðastjórnunarkerfi

quality assurance and enhancement system

Handbók skólans
innra mat fagsviða

IAA (Quality Assurance and Enhancement)
Handbook
institution-led review at the subject level

kennslumat
könnun á afdrifum útskrifaðara nemenda

teaching evaluation
alumni survey

lykiltölur

key statistics

námskeiðsmat nemenda

students' course evaluation

öryggisstaðlar

safeguarding standards

Ráðgjafanefnd gæðaráðs háskólanna

The Quality Council

raundæmi/ferilsathugun/tilviksathugun
sameiginlegt vefsvæði (Sameign)

case study
joint server

sjálfsmatsskýrsla deilda og brauta

subject review report

sjálfsmatsskýrsla stofnunar

reflective analysis

skólaársmat

academic year evaluation

starfsmannakönnun

staff survey

stofnanaúttekt

Quality Board-led review at the Institutional level
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tiltrú / traust

confidence

umbætur

enhancement

umbótaverkefni á sviði gæðastjórnunar

Quality Enhancement Themes

SJÓÐIR

FUNDS

Rannsóknasjóður
Samkeppnissjóður

Research Fund
Competition fund

Starfsþróunarsjóður kennara

Development Fund for Academic Staff

Starfsþróunarsjóður stoðsviða

Development Fund for Administrative Staff

Útgáfusjóður

Publication Fund

REGLUR OG VIÐMIÐ

RULES AND EVALUATION CRITERIA

reglur fyrir Listaháskóla Íslands - skólaárið
2012 - 2013
reglur um veitingu akademískra starfa

Iceland Academy of the Arts' Rules for 2012-2013 Academic Year
Rules on Academic Appointments

Siðareglur

Code of Ethics

Skólareglur

IAA Rules and Regulations

starfsreglur stjórnar
starfsreglur úrskurðarnefndar í réttindamálum
nemenda
Viðmið um mat á þekkingu og reynslu
háskólakennara í listum, fræðigreinum lista og
listkennslu

Board Code of Practice
Grievance Committee on Student Rights Code of
Operations

STEFNUR

STRATEGIC PLAN AND POLICIES

Stefna Listaháskóla Íslands 2013 til 2016
stefna um nám og kennslu

Iceland Academy of the Arts Strategic Plan
Policy on Teaching and Learning

stefna um rannsóknir og nýsköpun

Policy on Research and Innovation in the Arts

stefna um tengsl við samfélagið

Policy on Relations to Society

stefna um alþjóðasamskipti

Policy on International Collaboration

stefna um mannauð

Policy on Human Resources

aðgerðaáætlun með stefnumótun

Strategic plan operation list

Málstefna
Starfsmannastefna

Language Policy
Staff Association Policy

Stefna um sértæk úrræði í námi

Policy in Special Resources for Studies
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6.VERKFERLAR
EFNISYFIRLIT
1.STOFNUN
V100 - SKIPAN STJÓRNAR
V101 - RÁÐNING REKTORS

2.REKTOR
V200 FUNDIR OG SAMRÁÐ REKTORS
V201 STEFNUMÓTUN
V202 ÁRSFUNDUR
V203 RÁÐNING DEILDARFORSETA
V204 RÁÐNING HÁSKÓLAKENNARA
V205 RÁÐNING FRAMKVÆMDASTJÓRA OG FORSTÖÐUMANNA
V206 SKIPAN PRÓFDÓMARA OG FULLTRÚA Í INNTÖKUNEFNDIR
V207 SKIPAN Í NEFNDIR OG RÁÐ
V208 REGLUVERK SKÓLANS

3.HÁSKÓLASKRIFSTOFA
V001 - STARFSMANNASAMTÖL
V002 – ORLOF OG STARFSTILHÖGUN
V300 - FUNDIR OG SAMRÁÐ HÁSKÓLASKRIFSTOFU
V301 GERÐ REKSTRARÁÆTLANA
V302 INNKAUP
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V305 REKSTUR HÚSNÆÐIS
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V309 MÓTTAKA STARFSFÓLKS
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V400 FUNDIR OG SAMRÁÐ INNAN DEILDA
V401 INNTAKA NEMENDA
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V408 VINNSLA OG MAT LOKARITGERÐA TIL BAKKALÁRGRÁÐU
V409 VINNSLA OG MAT LOKARITGERÐA TIL MEISTARAGRÁÐU

5.ALÞJÓÐASKRIFSTOFA
V500 SAMRÁÐ OG FUNDIR ALÞJÓÐASVIÐS
V501 ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF
V502 ERASMUS/NORDPLUS
V503 KYNNING OG UMSÓKNIR UM SKIPTINÁM
V504 SKIPTINÁM FRÁ LHÍ
V505 INNTAKA SKIPTINEMA
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6. VERKFERLAR

90	
  
91
92

93
94
96
97
98
101
104
105
106
107

108
109
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
129
141
142
143
150
152
154
155
156

158
159
160
162
164
167
168
171
173

87

	
  
V508 HRAÐNÁMSKEIÐ
V509 STARFSNÁM
V510 KENNARA- OG STARFSMANNASKIPTI
V511 LEONARDO MANNASKIPTAVERKEFNI – VERKEFNISSTJÓRNUN

6.BÓKASAFN OG UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA
V600 FUNDIR OG SAMRÁÐ BÓKASAFNS OG UPPPLÝSINGAÞJÓNUSTU
V601 INNKAUP OG ÁSKRIFTIR
V602 SKÝRSLUGERÐ
V603 MÓTTAKA OG BIRTING LOKARITGERÐA
V604 VARÐVEISLA OG UMSÝSLA SAFNKOSTS
V605 ÞJÓNUSTA VIÐ STARFSFÓLK OG NEMENDUR

7.KYNNINGARMÁL
V700 – SAMRÁÐ OG FUNDIR KYNNINGARMÁL
V701 – VIÐHALD OG UPPFÆRSLA VEFSÍÐU
V702 RAFRÆN FRÉTTABRÉF
V703 HANDBÓK FYRIR ERLENDA NEMENDUR OG KENNARA
V704 KYNNINGARBÆKLINGAR
V705 KYNNINGAR Í FRAMHALDSSKÓLUM
V706 OPINN KYNNINGARDAGUR Í DEILDUM
V707 OPINN DAGUR
V708 HÁSKÓLADAGURINN
V709 BRAUTSKRÁNING - HÁTÍÐARSAMKOMA

8.NÁMS OG KENNSLUÞJÓNUSTA
V800 FUNDIR OG SAMRÁÐ – NÁMS- OG KENNSLUÞJÓNUSTA
V801 GERÐ SKÓLADAGATALS
V802 NEMENDASKÍRTEINI
V803 NÝNEMAKYNNING OG SKÓLASETNING
V804 NÝNEMAKÖNNUN
V805 KENNSLUMAT
V806 SKÓLAÁRSMAT
V807 EINKUNNASKRÁNING
V808 EINKUNNABIRTING
V809 BRAUTSKRÁNING OG UNDIRBÚNINGUR ÚTSKRIFTARGAGNA
V810 FRÁGANGUR Á ÚTSKRIFTARSKÍRTEINUM
V811 AFRIT AF PRÓFSKÍRTEINUM
V812 SÉRRÚRRÆÐI Í NÁMI
V813 VIÐTÖL OG VIÐTALSTÍMAR NÁMSRÁÐGJAFA
V814 GERÐ NÁMSKEIÐSLÝSINGA OG KENNSLUSKRÁR
V815 UMSÝSLA TÆKJA OG BÚNAÐAR

9.RANNSÓKNAÞJÓNUSTA
V900 FUNDIR OG SAMRÁÐ RANNSÓKNAÞJÓNUSTA
V901 STEFNUMÓTUN Á SVIÐI RANNSÓKNA OG NÝSKÖPUNAR
V902 KYNNING STYRKJAMÖGULEIKA
V903 VÍSINDAVAKA
V904 RANNSÓKNAKVÖLD
V905 HUGARFLUG – RÁÐSTEFNA UM RANNSÓKNIR Á FRÆÐASVIÐI LISTA
V906 REKSTUR RANNSÓKNARVERKEFNA
V907 RANNSÓKNAGAGNAGRUNNUR
V908 MAT Á RANNSÓKNUM OG NÝSKÖPUN
V909 RANNSÓKNAMISSERI
V910 YFIRLIT SAMSTARFSVERKEFNA
V911 STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR KENNARA
V912 RANNSÓKNASJÓÐUR
V913 ÚTGÁFUSJÓÐUR
V914 UPPFÆRSLA VEFSÍÐU RANNSÓKNIR OG NÝSKÖPUN

6. VERKFERLAR

174
176
178
180

182
183
185
186
187
188
190

192
193
194
198
199
200
201
202
203
204
205

207
208
209
210
212
213
214
216
217
218
220
222
223
224
225
226
227

229
230
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
243
244
245
246

88

	
  
10.TÖLVU- OG VEFÞJÓNUSTA
V1000 – SAMRÁÐ OG FUNDIR TÖLVU- OG VEFÞJÓNUSTA
V1001 – AFGREIÐSLA VERBEIÐNA
V1002 UPPSETNING Á TÖLVUM SKÓLANS
V1003 – UPPFÆRSLA PÓSTLISTA
V1004 AÐGANGSKERFI SKÓLANS

11.GÆÐASTJÓRNUN
V1100 SAMRÁÐ OG FUNDIR GÆÐASTJÓRNUN
V1101 INNRA MAT DEILDA OG BRAUTA
V1102 INNRA MAT STOFNUNAR
V1103 ÞRÓUN HANDBÓKAR

12.ATHUGASEMDIR

6. VERKFERLAR

247
248
249
251
253
254

255
256
257
259
260

263

89
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V100 - SKIPAN STJÓRNAR
TILGANGUR OG UMFANG
Að skipan stjórnar fari fram á skýran hátt í samræmi við skipulagsskrá skólans.
Stjórn skólans er skipuð 5 mönnum til þriggja ára í senn og skal enginn þeirra hafa
framfæri sitt af starfi við skólann eða stunda nám við skólann. Menntamálaráðherra
tilnefnir tvo menn í stjórnina en þrír skulu kjörnir á aðalfundi Félags um Listaháskóla
Íslands.
Ábyrgð:

Menntamálaráðherra, Félag um Listaháskóla Íslands
Hvenær:

Hver fulltrúi í stjórn er skipaður til þriggja ára í senn.
Lýsing:

Stjórn skólans fer með æðsta ákvörðunarvald innan hans og yfirumsjón málefna er varða
skólann í heild.
Stjórn skólans skal standa vörð um hlutverk skólans og gæta þess að starfsemin þjóni
settum markmiðum. Hún ber ábyrgð á rekstri, fjárhag, eignum og ákvarðar skólagjöld.
Stjórn skólans ákvarðar deildaskiptingu.
Stjórnin ræður rektor, skv. ákvæðum í skipulagsskrá. Rektor annast rekstur og stjórn
skólans í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni. Hann er ábyrgur fyrir að
starfstilhögun sé í samræmi við hlutverk, markmið og gæðakröfur, m.a. hvað varðar
námsskrá og kennslufyrirkomulag. Rektor er ábyrgur fyrir því að stjórnin fái upplýsingar
um starfsemi skólans, svo sem fjármál, uppbyggingu og rekstur.
Rektor ræður helstu yfirmenn skólans í samráði við stjórn.
Stjórn skólans setur reglur fyrir skólann í samræmi við lög um háskóla.
Stjórn skólans setur almennar reglur um veitingu starfa innan hans.
Fjárhagsáætlanir og reikninga skal leggja fyrir stjórnina til samþykktar.
Stjórnarmönnum ber að þekkja lög, reglur og samþykktir sem gilda um skólann, skilja
hlutverk stjórnar og í hverra þágu er unnið.
Stjórnarmenn skulu taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig.
Stjórnarmenn skulu tryggja að til staðar sé innra eftirlit og fylgjast með að ákvörðunum
stjórnar sé framfylgt. Í þessu felst m. a. að fjárhagsáætlanir, milliuppgjör og lokauppgjör
skulu lögð fyrir stjórn og samþykkt af henni.
Tilvísanir:
§
§
§

Skipulagsskrá
Skólareglur
Starfsreglur stjórnar
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V101 - RÁÐNING REKTORS
TILGANGUR OG UMFANG
Að ráðning rektors fari fram á skýran og faglegan hátt í samræmi við skipulagsskrá og
reglur skólans.
Rektor annast rekstur og stjórn skólans í umboði stjórnar. Hann vinnur að mörkun
heildarstefnu í málefnum skólans og hefur ásamt stjórn eftirlit með rekstri hans, kennslu,
listsköpun, rannsóknum, þjónustu og annarri starfsemi, í samræmi við lög nr. 136/1997.
Að öðru leyti segir um starfsskyldur rektors í skipulagsskrá skólans,
Ábyrgð:

Stjórn
Hvenær:

Auglýsa þarf ráðningu rektors 6 mánuðum áður en fráfarandi rektor lýkur störfum.
Lýsing:

Rektor er ráðinn til fimm ára í senn.
Staða rektors skal auglýst laus til umsóknar.
Endurráða má starfandi rektor einu sinni til fimm ára án þess að staðan sé auglýst.
Gerð er sú krafa að umsækjendur um starf rektors hafi meistaragráðu eða sambærilega
menntun.
Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar listrænan feril umsækjenda, fræðistörf,
stjórnunarreynslu, og reynslu af háskólastarfi.
Farið er með umsóknir um starf rektors sem trúnaðarmál.
Falli rektor frá eða láti af störfum áður en starfstími hans er liðinn, skal stjórn skipa
staðgengil hans þangað til nýr rektor hefur verið ráðinn, (skólareglur, 3. grein).
Tilvísanir:
§
§
§

Skipulagsskrá
Skólareglur
Starfsmannastefna
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2.REKTOR
V200 Fundir og samráð rektors
V201 Stefnumótun
V202 Ársfundur
V203 Ráðning deildarforseta
V204 Ráðning HÁskólakennara
V205 Ráðning framkvæmdastjóra og forstöðumanna
V206 Skipan prófdómara og fulltrúa í inntökunefndir
V207 Skipan í nefndir og ráð
V208 Regluverk skólans
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V200 FUNDIR OG SAMRÁÐ REKTORS
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þess að stefnu skólans sé fylgt og hann starfi eftir skipulagsskrá og settum
reglum.
Að gott upplýsingaflæði sé tryggt innan skólans.
Ábyrgð:

Rektor
Hvenær:

Viðvarandi verkefni
Lýsing:

Stjórn skólans
Stjórn skólans setur sér starfsreglur þar sem kveðið er á um hlutverk hennar og skyldur,
og almenna starfshætti. Í reglunum er m.a. kveðið á um boðun funda, verkaskiptingu,
meðferð fundargerða, hæfi stjórnarmanna, ákvörðun stjórnarlauna, og mat stjórnarinnar á
eigin verklagi og starfsháttum. Miðað er við að stjórnin meti sig gagnvart reglunum á
fyrsta fundi nýbyrjaðs skólaárs. Stjórn fundar að jafnaði einu sinni í mánuði.
Rektor situr fundi stjórnar og kynnir þar öll helstu mál sem varða starfsemi skólans og
rekstur. (Sjá hlutverk stjórnar)
Stjórn skólans fer yfir fjárhagsáætlanir skólans og samþykkir milliuppgjör og
ársreikninga. Niðurstöður ársreiknings eru kynntar á ársfundi skólans sem rektor boðar til
í umboði stjórnar.
Stjórn skólans boðar stjórnendur til sameiginlegs fundar a.m.k. einu sinni á ári þar sem
farið er yfir markmið og stefnu skólans og ræddar tillögur og hugmyndir um úrbætur og
breytingar. Heildarstefna skólans öðlast gildingu með staðfestingu stjórnar.
FRAMKVÆMDARÁÐ
Fundir framkvæmdaráðs er sá vettvangur innan skólans þar sem fjallað er um
sameiginleg málefni deilda og akademísk viðfangefni á breiðari grunni. Rektor boðar til
funda ráðsins, sem haldnir eru vikulega. Auk rektors sitja fundina framkvæmdastjóri og
deildarforsetar, Rektor boðar aðra forstöðumenn á fundi stjórnenda eftir því sem málefnin
krefjast. Fundargerð er skrifuð fyrir hvern fund.
SAMRÁÐSFUNDIR FORSTÖÐUMANNA STOÐSVIÐA
Framkvæmdastjóri, rektor og forstöðumenn (bókasafns og upplýsingaþjónustu,
rannsóknarþjónustu og tölvu- og vefþjónustu), markaðs- og kynningarstjóri og gæðastjóri
hittast með reglubundnum hætti, mánaðarlega (annan þriðjudag í hverjum mánuði) yfir
skólaárið til að ræða samstarf sviðanna og ýmis mál sem snúa að sérsviðum þeirra svo og
sameiginleg. Framkvæmdastjóri boðar til fundanna. Fundarmenn skiptast á að halda
fundagerð. Fundurinn er m.a. vettvangur fyrir umræðu um málefni sem forstöðumenn
óska eftir að leggja fyrir framkvæmdaráð.
VORFUNDUR STJÓRNENDA
Rektor boðar, í samráði við framkvæmdaráð til vorfundar stjórnenda, sem öllu jöfnu fer
fram utan borgarmarkanna. Fundurinn er jafnan tveir dagar. Til umfjöllunar eru helstu
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mál sem varða uppbyggingu skólans. Dagsetning fundarins skal ákveðin í upphafi
skólaárs.
STARFSDAGAR KENNARA.
Við skipulag skólastarfsins er við það miðað að einni viku á misserisé ráðstafað til vinnu
kennara og stjórnenda við endurskoðun á skólastarfinu og mótun stefnu til framtíðar. Um
er að ræða vinnu bæði innan deilda og á vettvangi skólans í heild. Tillögur sem koma
fram starfsdögum eru lagðar fyrir deildarráð eða fundi stjórnenda eftir því sem tilefni
gefur til. Dagsetningar fyrir starfsdaga kennara skulu vera til samþykktar á vorfundi
stjórnenda og settar inn á Skóladagatal starfsfólks í Google Docs og Skóladagatal á
vefsíðu í kjölfarið.
NEMENDUR
Rektor boðar Nemendaráð skólans til samráðs sem fyrst eftir að skipan þeirra liggur fyrir.
Tilgangurinn er að efla samstarf á milli félaganna og miðla upplýsingum til
forsvarsmanna nemenda um skólastarfið og fyrirætlanir um þróun skólans. Á fundum
rektors og nemendaráðs er farið yfir skipan fulltrúa nemenda í nefndir og ráð innan
skólans og þátttöku nemenda í störfum deildarráða. Nemendaráð skipar ritara og sendir
fundagerð til rektors til samþykktar.
Snemma á vormisseri boðar rektor til funda með nemendum skólans þar sem rætt er um
öll þau málefni sem snerta nám þeirra í skólanum: Einn hópur nemenda er á hverjum
fundi, árgangur í viðkomandi deild eða nemendur á sömu námsbraut. Deildarforseti
viðkomandi deildar situr fundi rektors auk framkvæmdastjóra. Á fundum rektors ræða
rektor og stjórnendur við nemendur um skipulag og inntak námsins, kennsluna og tengsl
við stjórnendur skólans.
HÁSKÓLAFUNDUR
Háskólafundur er samstarfsvettvangur nemenda, kennara og stjórnenda skólans. Rektor
og stjórn geta leitað umsagna háskólafundar um hvað eina er varðar starfsemi skólans og
þróun. Miðað er við að háskólafundur sé haldinn einu sinni á hverju skólaári. Um boðun
háskólafundar er nánar kveðið á um í reglum skólans.
ÁRSFUNDUR
Rektor í umboði stjórnar boðar til ársfundar með auglýsingu með minnst einnar viku
fyrirvara. Í auglýsingu er getið um dagskrá fundarins. Ársfundur er haldinn fyrir
nóvemberlok ár hvert. Fundurinn er ekki ályktunarhæfur.
Tilvísanir:
§
§
§

Skipulagsskrá
Skólareglur
V202 Ársfundur
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V201 STEFNUMÓTUN
TILGANGUR OG UMFANG
Stefna Listaháskólans sé ávalt skýr og aðgengileg öllum.
Ábyrgð:

Rektor og stjórn.
Hvenær:

Fyrir lok hvers skólaárs.
Lýsing:

Rektor vinnur að mörkun heildarstefnu í málefnum skólans í samráði við stjórn.
Heildarstefna skólans skal birt í yfirlýsingu þar sem kveðið er á um hlutverk skólans,
gildi, stefnu, markmið og skipulag. Heildarstefnan öðlast gildi með staðfestingu stjórnar.
Stefnuyfirlýsing skólans skal vera aðgengileg á vefsvæði skólans.
UNDIRBÚNINGUR OG VINNUFERLI
Undirbúningur stefnumótunar fer fram í samráði rektors við stjórnendur deilda og sviða.
Hver deild leggur fram tillögur um þróun náms og rannsókna, auk þess sem rektor boðar
til sameiginlegra funda með akademískum starfsmönnum skólans og fagstjórum þar sem
fjallað er um stefnu skólans á víðari grunni.
Vorfundur stjórnenda og forstöðumanna er haldinn fyrir lok skólaárs þar sem sérstaklega
er fjallað um uppbyggingu skólans og stefnu.
Rektor fundar með nemendaráði skólans þar sem hann kynnir fyrir ráðinu helstu
stefnumál skólans og starfsáætlun.
Rektor kynnir stefnu skólans og markmið á ársfundi.
EFTIRFYLGNI
Stefna skólans er höfð til hliðsjónar við verkefnaval, forgangsröðun og ákvarðanir innan
skólans. Fjallað er um framgang tilheyrandi aðgerðaráætlunar á fundi framkvæmdaráðs
að hausti og / eða á starfsdögum á hausti í breiðari hópi stjórnenda og stöðumat og
tilheyrandi breytingar á aðgerðaáætlun gerðar á vorfundi stjórnenda ár hvert.
Sértækar stefnur skólans, Málstefna, Jafnréttisstefna og Starfsmannastefna eru
endurskoðaðar samhliða heildarstefnu skólans og/eða eftir ábendingum frá viðkomandi
nefndum og félögum.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§

Skipulagsskrá
Skólareglur
Stefnumótun Listaháskóla Íslands 2013 – 2017
Aðgerðaáætlun með stefnumótun 2013 – 2017
Yfirlýsing um forsendur og frelsi háskóla, 15.06.2005
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V202 ÁRSFUNDUR
TILGANGUR OG UMFANG
Að kynna ársreikning skólans, árskýrslu og meginatriði starfsáætlunar hans.
Ábyrgð:

Stjórn skólans og rektor
Hvenær:

Fyrir lok nóvember ár hvert
Lýsing:

Stjórn skólans heldur árlega opinn ársfund þar sem fjárhagur skólans og meginatriði
starfsáætlunar hans er kynnt. Stjórnin setur reglur um fyrirkomulag ársfundar
Rektor í umboði stjórnar boðar til ársfundar með auglýsingu með minnst einnar viku
fyrirvara. Í auglýsingu er getið um dagskrá fundarins. Ársfundur er haldinn fyrir
nóvemberlok ár hvert. Fundurinn er ekki ályktunarhæfur.
Formaður stjórnar stýrir ársfundum. Skipaður er fundarritari.
Á ársfundi kynnir rektor skýrslu sína fyrir síðasta skólaár og framkvæmdastjóri fer yfir
meginniðurstöður úr ársreikningi fyrir sama tímabil.
Í ársskýrslu koma fram helstu lykiltölur um starfsemina, þ.m.t. um fjölda nemenda og
starfsmanna, fjölda skiptinema, fjölda umsækjenda um nám. Ennfremur gerir rektor grein
fyrir helstu verkefnum skólaársins og hvaða helstu viðfangsefni eru framundan.
Deildarforsetar gera grein fyrir starfsemi sinna deilda.
Fundargerð ársfundar og skýrsla rektors eru birtar á opnu vefsvæði skólans.
Tilvísanir:
§
§
§
§

Ársskýrslur og lykiltölur
Skipulagsskrá
Skólareglur
Reglur um ársfund
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V203 RÁÐNING DEILDARFORSETA
TILGANGUR OG UMFANG
Ráðning fari fram á skilgreindan og samræmdan hátt skv. ferli um ráðningu
deildarforseta.
Deildarforseti hefur yfirumsjón með starfsemi og rekstri deildar og vinnur að
stefnumörkun í málefnum hennar.
Ábyrgð:

Rektor ræður deildarforseta að fengnu mati dómnefndar og í samráði við stjórn
Hvenær:

Auglýsa þarf ráðningu deildarforseta 6 mánuðum áður en hann tekur til starfa.
Lýsing:

Sjá teiknað ferli ráðningar á næstu síðu
Rektor ræður deildarforseta að fengnu mati dómnefndar og í samráði við stjórn.
Ráðning gildir lengst til þriggja ára í senn.
Um ráðningu háskólakennara og deildarforseta gilda Reglur um veitingu akademískra
starfa, sem stjórn skólans setur. Í reglunum er kveðið á um auglýsingu starfa, umsóknir
og meðferð þeirra, skipan dómnefnda og starfshætti þeirra, mat á hæfi umsækjenda,
dómnefndarálit og meðferð þess, og afgreiðslu máls. Reglurnar eru birtar á vefsvæði
skólans.
Framkvæmdastjóri gerir ráðningarsamning við deildarforseta.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§

Skólareglur
Reglur um veitingu akademískra starfa, birtar á vef skólans.
Starfsmannastefna
Lög um háskóla nr. 63/2006
V306 Móttaka starfsfólks
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Ábyrgð

V203 Ráðning deildarforseta

Tilvísanir

Rektor,
háskólaskrifstofa
Ítarleg auglýsing birt

Stjórn LHÍ

Sjá; Reglur um
veitingu
akademiskra
starfa

Tekið við umsóknum innan
tilskilins tíma

Rektor

Þriggja manna dómnefnd
skipuð, skipunarbréf
Rektor
Dómnefnd kölluð saman og
umsóknargöng afhent

Dómnefnd

Dómefnd

Umsóknir
rýndar"

Dómnefnd
Dómnefndarmat samið og
afhent Rektor

Rektor
Dómnefndarmat metið"
Fullnægjandi

Sjá bls 2
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Ábyrgð

V203 Ráðning deildarforseta

Tilvísanir

Framhald
frá bls 1

Rektor

Umsækjandi

Rektor

Dómnefnd

Umsækjanda sent sitt
dómnefndarálit

Skriflegar
athugasemdir frá
umsækjenda"

Athugasemdir sendar á dómnefnd

Dómnefnd svarar athugasemdum
og sendir rektor til lokameðferðar

Rektor

6. VERKFERLAR

Sjá Reglur um
stöðuveitingar;
“Um meðferð
dómnefndarálits
og afgreiðslu
máls.”

Rektor metur
athugasemdir
dómnefndar"

Rektor

Rektor,
deildarforseti og
aðrir sérfræðingar

Skýr tímamörk
til athugasemda
skilgreind

Ítarleg viðtöl við “hæfa”
umsækjendur.

Rektor veitir starfið í
samráði við stjórn
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V204 RÁÐNING HÁSKÓLAKENNARA
TILGANGUR OG UMFANG
Ráðning fari fram á skilgreindan og samræmdan hátt skv. ferli um ráðningu
háskólakennara.
Starfsheiti háskólakennara eru prófessor, dósent og lektor. Starfsskyldur háskólakennara
skiptast milli kennslu og annarra starfsþátta innan marka ráðningarsamnings viðkomandi.
Háskólakennarar eiga sæti í deildarráði viðkomandi deildar.
Ábyrgð:

Rektor ræður í störf háskólakennara að fengnu mati dómnefndar og í samráði við stjórn.
Hvenær:

Auglýsa þarf ráðningu deildarforseta 6 mánuðum áður en hann tekur til starfa.
Lýsing:

Sjá teiknað ferli ráðningar á bls. 2 og 3.
Um ráðningu háskólakennara og deildarforseta gilda sérstakar reglur, Reglur um veitingu
akademískra starfa, sem stjórn skólans setur. Í reglunum er kveðið á um auglýsingu
starfa, umsóknir og meðferð þeirra, skipan dómnefnda og starfshætti þeirra, mat á hæfi
umsækjenda, dómnefndarálit og meðferð þess, og afgreiðslu máls og endurráðningar.
Ráðning háskólakennara gildir lengst til þriggja ára í senn.
Rektor er heimilt í samráði við stjórn hverju sinni að endurráða í störfin í samræmi við 7
gr. reglna um veitingu akademískra starfa.
Reglurnar eru birtar á vefsvæði skólans.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§
§

Skólareglur
Reglur um veitingu akademískra starfa, birtar á vef skólans.
Starfsmannastefna
Skipting starfsþátta
Lög um háskóla nr. 136/1997
V306 Móttaka starfsfólks
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Ábyrgð

V204 Ráðning háskólakennara

Tilvísanir

Rektor,

Stjórn LHÍ

Ítarleg auglýsing birt

Reglur um
veitingu
akademiskra
starfa

Tekið við umsóknum innan
tilskilins tíma

Rektor

Þriggja manna dómnefnd
skipuð, skipunarbréf

Rektor

Dómnefnd kölluð saman og
umsóknargögn afhent

Dómnefnd

Dómefnd
Umsóknir
rýndar"
Dómnefnd
Dómnefndarmat samið og
afhent Rektor
Rektor

Dómnefndarmat metið"
Fullnægjandi

Sjá bls 2
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Ábyrgð

V204 Ráðning háskólakennara

Tilvísanir

Framhald
frá bls 1

Rektor

Umsækjandi

Umsækjanda sent sitt
dómnefndarálit

Skriflegar
athugasemdir frá
umsækjenda"

Rektor

Athugasemdir sendar á dómnefnd

Dómnefnd

Dómnefnd svarar athugasemdum
og sendir rektor til lokameðferðar

Rektor

Sjá Reglur um
stöðuveitingar;
“Um meðferð
dómnefndarálit
s og afgreiðslu
máls.”

Rektor metur
athugasemdir
dómnefndar"

Rektor

Rektor,
deildarforseti og
aðrir sérfræðingar

Skýr tímamörk
til
athugasemda
skilgreind

Ítarleg viðtöl við “hæfa”
umsækjendur.

Rektor veitir starfið í
samráði við stjórn
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V205 RÁÐNING FRAMKVÆMDASTJÓRA OG
FORSTÖÐUMANNA
TILGANGUR OG UMFANG
Ráðning fari fram á skilgreindan og samræmdan hátt. Hlutverk stoðsviða er að skapa
deildum og starfsfólki skilyrði til að vinna störf sín í samræmi við skipulagsskrá og reglur
skólans. Framkvæmdastjóri fer með fjármál skólans og eignir í samráði við rektor.
Ábyrgð:

Rektor í samráði við stjórn.
Hvenær:

Þegar við á.
Lýsing:

Störf framkvæmdastjóra og forstöðumanna skulu auglýst til umsóknar.
Auglýsingar skulu vera ítarlegar og taka mið af kröfum þess starfs sem við á í hvert
skipti.
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál.
Rektor ræður framkvæmdastjóra í samráði við stjórn skólans. Rektor og
framkvæmdastjóri ráða forstöðumenn í samráði við stjórn.
Rektor gerir samning við framkvæmdastjóra.
Framkvæmdastjóri gerir við forstöðumenn einstaklingsbunda ráðningarsamninga.
Tilvísun:
§
§
§

Skólareglur
Starfsmannastefna
V307 Móttaka starfsfólks
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V206 SKIPAN PRÓFDÓMARA OG FULLTRÚA Í
INNTÖKUNEFNDIR
TILGANGUR OG UMFANG
Faglega og rétt sé staðið að vali nemenda í deildir skólans. Inntökunefndir meta
umsóknir um nám á grundvelli innsendra gagna og setja fyrir inntökupróf á þeim sviðum
sem við á.
Ábyrgð:

Rektor
Hvenær:

Fulltrúar í inntökunefndir eru skipaðir í mars/apríl árlega
Prófdómarar fyrir lokaverkefni eru skipaðir í apríl/maí árlega
Lýsing:

Deildarforsetar gera tillögur til rektors um skipan inntökunefnda og prófdómara.
Rektor skipar inntökunefndir og prófdómara og setur þeim vinnureglur í samráði við
deildarforseta.
Rektor sendir fulltrúum í inntökunefndum og prófdómurum skipunarbréf.
Tilvísanir:
§

Reglur skólans
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V207 SKIPAN Í NEFNDIR OG RÁÐ
TILGANGUR OG UMFANG
Að faglega sé staðið að skipan í nefndir í ráð innan sem utan skólans.
Ábyrgð:

Rektor
Hvenær:

Framkvæmdaráð hefur til umfjöllunar, með reglubundnum hætti, skipan í nefndir og ráð
innan skólans.
Rektor skipar í nefndir og ráð eftir tilnefningu framkvæmdaráðs og fulltrúa nemenda eftir
tilnefningu nemendaráðs.
Ef breytingar á skipan nefnda gerast nauðsynlegar á skipunartímabilinu skal
framkvæmdaráð fjalla um þær á fundum sínum eftir því sem þær koma upp.
Skipan í nefndir og ráð utan skólans skal fjalla um í framkvæmdaráði þegar óskað er eftir
fulltrúum frá skólanum.
Lýsing:

Framkvæmdaráð fjallar um skipan í nefndir og ráð og miðað er við að ljúka sem flestum
skipunum áður en skólastarf hefst að hausti.
Rektor óskar eftir tilnefningum frá Nemendaráði Listaháskólans um fulltrúa nemenda í
nefndir og ráð.
Rektor sendir skipunarbréf til aðila í nefndum og ráðum.
Rektor sendir upplýsingar um breytingar á skipan í nefndir og ráð til vefstjóra.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§
§
§

Reglur skólans
Starfsreglur Úrskurðanefndar um réttindamál nemenda.
Gæðanefnd – hlutverk og samsetning
Jafnréttisnefnd – hlutverk og sametning
Kennsluskrárnefnd – hlutverk og samsetning
Rannsóknahópur Fagráðs (Rannsóknaráð) – hlutverk og samsetning
Umhverfisnefnd – Hlutverk og samsetning
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V208 REGLUVERK SKÓLANS
TILGANGUR OG UMFANG
Að faglega og rétt sé staðið að endurskoðun á reglum skólans og þeim sé framfylgt.
Ábyrgð:

Rektor
Hvenær:

Skólareglur eru endurskoðaðar á vorfundi stjórnenda.
Siðareglur – fjallað um í fagráði á vormisseri.
Starfsreglur úrskurðarnefndar í réttindamálum nemenda – á fundi nefndarinnar að hausti.
Reglur um veitingu akademískra starfa – eftir þörfum
Viðmið um mat á þekkingu og reynslu háskólakennara í listum, fræðigreinum lista og
listkennslu – að vori
Reglur um sjóði (rannsóknasjóð, starfsþróunarsjóð kennara, starfsþróunarsjóð stoðsviða
og útgáfusjóð) – að vori
Lýsing:

Rektor kallar eftir ábendingum um umbætur á reglum skólans og skipar vinnuhópa ef við
á.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Skólareglur
Siðareglur
Starfsreglur úrskurðarnefndar
Reglur um veitingu akademískra starfa
Viðmið um mat á þekkingu og reynslu háskólakennara í listum, fræðigreinum lista og
listkennslu
Reglur um rannsóknasjóð
Reglur um starfsþróunarsjóð kennara
Reglur um starfsþróunarsjóð stoðsviða
Reglur um útgáfusjóð
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3.HÁSKÓLASKRIFSTOFA
V001 – Starfsmannasamtöl
G001.1 Starfsmannaviðtal – Gátlisti stjórnanda
G001.2 Starfsmannaviðtal – Gátlisti Starfsmanns
V002 – Orlof og starfstilhögun
V300 - Fundir og samráð Háskólaskrifstofu
V301 Gerð rekstraráætlana
V302 Innkaup
V303 Innheimta skólagjalda
V304 Meðhöndlun reikninga
V305 Rekstur húsnæðis
V306 Meðhöndlun atvinnuumsókna
V307 Ráðning starfsmanna stoðsviða
V308 Erlendir gestakennarar - hluti bókhalds
V309 Móttaka starfsfólks
V310 Laun
V311 Ársskýrsla
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V001 - STARFSMANNASAMTÖL
TILGANGUR OG UMFANG
Að stuðla að velferð og bættum árangri starfsfólks með umbætur og þróun að leiðarljósi.
Að tryggja reglulega og markvissa endurgjöf um frammistöðu starfsfólks. Að setja
markmið um starfsfþróun er miða að því að styrkleikar starfsmanna fái notið sín.
Að gefa viðkomandi starfsmanni og stjórnanda kost á að ræða með ítarlegum hætti líðan
starfsmanns og árangur hans í starfi, skýra hvaða væntingar báðir aðilar hafa til starfsins
og starfseminnar í heild, fjalla um tillögur starfsmannsins um umbætur á verklagi og
hvernig hann lítur á stöðu sína innan skólans, og ræða almennt um horfur til framtíðar.
Ábyrgð:

Rektor, deildarforsetar, framkvæmdastjóri og forstöðumenn. Í viðtölum rektors eru
einnig formaður eða varaformaður stjórnar viðstaddir.
Hvenær:

Einu sinni á ári.
Lýsing:

Fastir starfsmenn Listaháskólans eiga rétt á starfsmannasamtali a.m.k. einu sinni á ári og
skulu stjórnendur boða til þeirra.
Stjórnandi boðar starfsmann til starfsmannasamtals og afhendir um leið gátlista
starfsmanns G001B (Meðfylgjandi)
Undirbúningur stjórnanda og starfsmanns er mikilvægur. Stjórnandi skal kynna sér störf
starfsmannsins og notast við Gátlista stjórnanda G001A (Meðfylgjandi)
Stjórnandi og starfsmaður taki frá a.m.k. 2 tíma fyrir samtalið.
Æskilegt er að samtalið fari ekki fram á skrifstofum aðilana - helst utan skólans.
Stjórnandi tekur niður minnispunkta af því sem fram fer á fundinum.
Eftirfylgni.
Stjórnandi skal gera skýrslu um samtalið sem staðfest er af viðkomandi starfsmanni.
Skýrslan er varðveitt í læstum skáp hjá stjórnanda og er efni hennar trúnaðarmál á milli
stjórnanda og starfsmanns.
Starfslýsing skal endurskoðuð eftir aðstæðum.
Markmið sett á sviðum sem þróunar og úrbóta er þörf.
Niðurstöður starfsmannaviðtala skulu varðveittar svo þau skili sem mestum árangri.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§

Starfsmannastefna
Stefna Listaháskólans 2013 – 2017 (kafli 5)
Fylgiskjal F001A– Undirbúningur stjórnanda
Fylgiskjal F001B Undirbúningur starfsmanns
Skýrsla frá síðasta samtali
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G001.1 STARFSMANNAVIÐTAL – GÁTLISTI STJÓRNANDA
Nafn starfsmanns:__________________________________________
Dagsetning og staður: _____________________________
Tilgangur:

Að stuðla að velferð og bættum árangri starfsfólks með umbætur og þróun að leiðarljósi.
Að tryggja reglulega og markvissa endurgjöf um frammistöðu starfsfólks. Að setja
markmið um starfsfþróun er miða að því að styrkleikar starfsmanna fái notið sín.
Ábyrgð/Fyrirkomulag

Trúnaður ríkir um það sem um er rætt í samtalinu. Sameiginleg ábyrgð er á eftirfylgni
samtalsins.
Undibúningur:

Mikilvægt er að báðir aðilar séu undirbúnir fyrir starfið og hafi eftirfarandi í huga fyrir
samtalið.
Almennt um starfið

Starfslýsing, helstu verkefni og breytingar í starfi.

Hvað hefur gengið vel? Hvaða vekefni hefur gengið best að leysa?
Hefur markmiðum verið náð?

Hvað má betur fara? - Hvaða verkefni hefur reynst erfitt að leysa og hvers vegna? Hefur
þú tillögur um það sem betur mætti fara til að vinnustaðurinn nái betri árangri?

Er eitthvað í starfsumhverfinu sem kemur í veg fyrir að betri árangri sé náð?
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G001.2 STARFSMANNAVIÐTAL – GÁTLISTI STARFSMANNS
Nafn starfsmanns:__________________________________________
Dagsetning og staður _____________________________
Tilgangur:

Að stuðla að velferð og bættum árangri starfsfólks með umbætur og þróun að leiðarljósi.
Að tryggja reglulega og markvissa endurgjöf um frammistöðu starfsfólks. Að setja
markmið um starfsfþróun er miða aða því að styrkleikar starfsmanna fái notið sín.
Ábyrgð/Fyrirkomulag

Trúnaður ríkir um það sem um er rætt í samtalinu. Sameiginleg ábyrgð er á eftirfylgni
samtalsins.
Undibúningur:

Mikilvægt er að báðir aðilar séu undirbúnir fyrir starfið og hafi eftirfarandi í huga fyrir
samtalið:
Samskipti og samstarf

Hvernig líður þér í starfinu? Hvernig hafa samskipti og samstarf við samstarfsfólk
gengið?

Samskipti (innan deildarinnar/sviðsins, við stjórnendur)
- Hvernig hefur okkar samstarf gengið? Hvað má betur fara í okkar samstarfi?
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Fagþekking, starfsþróun, símenntun.
Er sú færni og þekking sem þarf til að leysa verkefni til staðar? Hvaða færni og þekkingu
þarf að bæta við?
Annað sem starfsmaður vill koma á framfæri.

Markmið starfsmanns

Aðgerðir	
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V002 – ORLOF OG STARFSTILHÖGUN
TILGANGUR OG UMFANG
Að samkomulag sé milli starfsmanna og yfirmanna þeirra um starfstilhögun upplýsingar
um orlof og starfstilhögun berist bókhaldsdeild. (t.d. ef fólk vinnur sér inn frí, eða samið
er um að greitt sé fyrir ákveðið verkefni sérstaklega eða það unnið utan vinnutíma)
Ábyrgð:

Rektor, deildarforsetar, framkvæmdastjóri og forstöðumenn.
Hvenær:

Á hverju misseri.
Lýsing:

Starfsmenn upplýsa næsta yfirmann í upphafi hvers misseris ef óskað er eftir breytingum
á starfstilhögun (t.d. vinnuferðir og önnur fjarvera) og yfirmenn upplýsa launabókhald um
ákvörðun ef við á. Starfsmenn upplýsa næsta yfirmann og um fyrirhugaða nýtingu á
orlofi fyrir 15.maí. Yfirmenn senda launabókhaldi lista yfir fyrirhugað orlof starfsmanna
fyrir maílok ár hvert.
Tilvísanir:
§
§

Starfsmannastefna
Stefna LHÍ um mannauð
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V300 - FUNDIR OG SAMRÁÐ
HÁSKÓLASKRIFSTOFU
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þess að upplýsingum um stefnu háskólaskrifstofu, starfsemi hennar og starfsemi
deilda, aðbúnað og þjónustu sé miðlað innan sviðsins, til annarra starfsmanna skólans og
samstarfsaðila utan hans. Í framhaldi er metinn árangur af starfsemi sviðsins og virkni
verklagsreglna.
Ábyrgð:

Framkvæmdastjóri.
Hvenær:

Reglulega yfir árið.
Lýsing:

Samráðsfundir forstöðumanna stoðsviða.
Framkvæmdastjóri og forstöðumenn (bókasafns og upplýsingaþjónustu,
rannsóknarþjónustu og tölvu- og vefþjónustu), markaðs- og kynningarstjóri og gæðastjóri
hittast með reglubundnum hætti, mánaðarlega (annan þriðjudag í hverjum mánuði) yfir
skólaárið til að ræða samstarf sviðanna og ýmis mál sem snúa að sérsviðum þeirra svo og
sameiginleg. Framkvæmdastjóri boðar til fundanna.
Fundir framkvæmdastjóra og deilda.
Tilvísanir:
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V301 GERÐ REKSTRARÁÆTLANA
TILGANGUR OG UMFANG
Rekstraráætlanir séu vel unnar og á réttum tíma.
Ábyrgð:

Framkvæmdarstjóri í samvinnu við deildarforseta og forstöðumenn.
Hvenær:

Rekstraráætlun er lögð fyrir stjórn skólans í maí/júní.
Lýsing:
Nóvember

Breytingar/lagfæringar á húsnæði í eigu ríkisins; þarf að tilkynna Fasteignum ríkisins.
Febrúar

Breytingar á öðru húsnæði; gerðar áætlanir um kostnað.
Mars

Ákvörðun um launahækkanir starfsmanna (frá 1. ág.) liggi fyrir.
Áætlanir stoðsviða um mannahald og innkaup á tækjum og búnaði liggi fyrir.
Apríl

1. drög að rekstraráætlunum stoðsviða; kynna fyrir deildarforsetum.
Fundað með deildarforsetum varðandi innkaup á búnaði og tækjum.
Lokadrög rekstraráætlunar fyrir næsta skólaár.
Maí/Júní

Rekstraráætlun næsta skólaárs lagðar fyrir stjórn til samþykkis.
Ágúst

Áætlanir komnar inn í bókhaldskerfið.
Október

Rekstraruppgjör seinasta skólaárs kynnt fyrir deildarforsetum og forstöðumönnum sviða.
Tilvísanir:
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V302 INNKAUP
TILGANGUR OG UMFANG
Framkvæmd innkaupa og ábyrgð á þeim sé skýr.
Ábyrgð:

Framkvæmdastjóri
Hvenær:

Eftir að rekstraráætlun hvers skólaárs er tilbúin.
Lýsing:

Eftir að rekstraráætlun næsta skólaárs hefur verið samþykkt af stjórn tekur
framkvæmdastjóri saman lista yfir tæki og búnað úr rekstraráætlunum deilda og
stoðsviða.
Pantanir eru gerðar fyrir sumarleyfi og miðað við að búnaður sé kominn í hús áður en
kennsla hefst í ágúst.
Framkvæmdastjóri/þjónustustjóri húsa fær tilboð og gerir pantanir í húsbúnað og tæki.
Framkvæmdastjóri/tölvusvið sér um innkaup á tölvubúnaði fyrir deildir og stoðsvið.
Framkvæmdastjóri/umsjónarmenn verkstæða sjá um innkaup á tækjum og tölvubúnaði
fyrir verkstæðin.
Fulltrúi á aðalskrifstofu sér um að fá tilboð í og panta inn alla skrifstofuvöru.
Forstöðumaður bókasafns sér um aðföng fyrir bókasafn í samræmi við áætlanir. Sérstakt
ferli varðandi ákvarðanir um innkaup liggur fyrir (sjá handbók bókasafns).
Tæknistjóri sviðslistadeildar sér um innkaup fyrir sýningar nemendaleikhúss með
beiðnum.
Þjónustufulltrúar deilda gefa út beiðnir til annarra tilfallandi innkaupa allt að kr. 10.000.Samþykki framkvæmdastjóra þarf ef um er að ræða hærri upphæð.
Tilvísanir:
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V303 INNHEIMTA SKÓLAGJALDA
TILGANGUR OG UMFANG
Innheimta skjólagjalda sé skilvirk. Aðgengi nemenda að skólanum sem ekki borga
skólagjöld séu takmörkuð og nemendur sem skulda skólanum fái ekki að útskrifast.
Ábyrgð:

Framkvæmdastjóri
Hvenær:

Gjalddagar eru í júní, september og febrúar ár hvert fyrir nýnema en í september og
febrúar fyrir eldri nema.
Lýsing:
Maí-Ágúst

Bókari fær lista yfir nýnema sem staðfestur er af deildarfulltrúa hverrar deildar.
Greiðsluseðlar eru sendir út til nýnema.
Eldri nemendur eru uppfærðir í ,,MySchool”.
Greiðslur eru færðar af bókara í Navision og uppfærast í „MySchool“.
Greiðsluseðlar með gjalddaga í september sendir út í ágúst.
September

Lokað fyrir aðgengi skuldugra nemenda, 20 dögum eftir eindaga, að húsum og rafrænum
svæðum.
Nemendur sem skulda skólagjöld eru ekki á lista sem sendur er til LÍN.
Janúar

Nemendur uppfærðir milli missera í ,,MySchool”.
Greiðslur eru færðar af bókara í Navision og uppfærast í „MySchool“.
Greiðsluseðlar með gjalddaga í febrúar eru sendir út.
Febrúar-mars

Lokað fyrir aðgengi skuldugra nemenda að húsum og rafrænum svæðum.
Nemendur sem skulda skólagjöld eru ekki á lista sem sendur er til LÍN.
Tilvísanir:
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V304 MEÐHÖNDLUN REIKNINGA
TILGANGUR OG UMFANG
Ferli reikninga sé skýrt og skilvirkt.
Ábyrgð:

Framkvæmdarstjóri
Hvenær:

Þegar við á.
Lýsing:

Aðalbókari móttekur reikninga, merkir með bókhaldslykli, deild og verkefni og kemur
reikningum til framkvæmdarstjóra til samþykktar.
Greiðsluseðlar fara til gjaldkera.
Reikningar fara til bókara eftir samþykkt sem bókar reikninga í fjárhagsbókhald.
Gjaldkeri greiðir reikninga á eindaga.
Greiðslur bókaðar í fjárhagsbókhald af bókara.
Tilvísanir:
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V305 REKSTUR HÚSNÆÐIS
TILGANGUR OG UMFANG
Rekstur og viðhald húsnæðis skólans.
Ábyrgð:

Framkvæmdastjóri
Hvenær:

Þegar við á.
Lýsing:

Samningar og eftirlit.
Framkvæmdastjóri gerir skriflega leigusamninga við leigusala og fylgist með að
ákvæðum þeirra sé framfylgt.
Þjónustustjóri húsa er tengiliður skólans við leigusala og iðnaðarmenn varðandi viðhald
og breytingar á húsnæðinu. Sama gildir um opinbera eftirlitsaðila s.s. heilbrigðiseftirlitið,
vinnueftirlitið, brunaeftirlitið og aðra þjónustuaðila s.s. varðandi þrif og öryggisgæslu.
Aðgengi að húsum:

Þjónustustjóri fer með lyklamál skólans. Allir fastir starfmenn og kennarar fá afhenta
lykla að þeim svæðum sem við á og skila þeim til þjónustustjóra þegar látið er af störfum.
Nemendur fá afhenta tölvulykla við upphaf skólagöngu, sem þjónustustjóri skráir á nafn
og kennitölu í tölvu sem tengd er Öryggismiðstöð. Glatist slíkur lykill þarf að greiða
fyrir nýjan.
Stundakennarar geta fengið tölvulykil tímabundið hjá þjónustufulltrúa deilda.
Tölvulyklar eru virkir á opnunartíma húsa sem auglýstur er í handbók nemenda og
kennara.
Nemendur hafa skilgreindan aðgang að húsnæði skólans yfir sumartímann. Þeir þurfa að
sækja sérstaklega um slíkan aðgang á þar til gerðum eyðublöðum á aðalskrifstofu skólans
og greiða tryggingargjald, sem er endurgreitt í september.
Öryggisgæsla:

Vaktmenn frá Öryggismiðstöð fara eftirlitsferðir í öll hús skólans einu sinni á nóttu. Ef
ekki er allt með felldu hringja þeir í þjónustustjóra húsa sem gerir viðeigandi ráðstafanir.
Ákveðin svæði skólans og tæki eru öryggisvöktuð. Ef öryggiskerfi fer í gang af
ástæðulausu eða fyrir slysni ber starfsmanni að hringja í Öryggismiðstöð og gefa upp
kóðanúmer sitt til að koma í veg fyrir útkall.
Samkvæmishald nemenda:

Nemendur geta fengið leyfi til að halda samkvæmi í húsakynnum skólans utan
kennslutíma. Nemendafélög deildanna leggja fram tryggingu í upphafi árs og þurfa
hverju sinni að óska eftir leyfi skriflega á sérstökum eyðublöðum hjá þjónustustjóra.
Hann lætur Öryggismiðstöð vita og gengur úr skugga um það næsta dag að nemendur
hafi gengið frá eftir sig. Ef ekki kallar hann til ræstingarfólk á kostnað viðkomandi
nemendafélags (tryggingaféð).
Tilvísanir:
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V306 MEÐHÖNDLUN ATVINNUUMSÓKNA
TILGANGUR OG UMFANG
Tryggja örugga móttöku og utanumhald á atvinnuumsóknum sem berast á aðalskrifstofu
skólans.
Ábyrgð:

Móttökufulltrúi.
Hvenær:

Þegar auglýst er starf hjá skólanum. Stöðugt yfir skólaárið.
Lýsing:

Móttökufulltrúi tekur við umsóknum á aðalskrifstofu.
Umsækjandi fyllir út eyðublað þar sem fram kemur hvað starf er sótt um og hvaða
fylgigögn fylgja umsókninni og afhendir móttökufulltrúa ásamt umsókninni sjálfri.
Umsækjandi fær afrit af eyðblaðinu.
Móttökufulltrúi heldur utan um umsóknir í þar til gerðri möppu þar til umsóknarferli
líkur.
Eftir að umsóknarferli líkur er yfirmanni umsóknarferlis afhentar umsóknirnar.
Tilvísanir:
§

Eyðublað sem umsækjandi er látinn skila þegar hann skilar umsókn.
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V307 RÁÐNING STARFSMANNA STOÐSVIÐA
TILGANGUR OG UMFANG:
Tryggja að ráðning starfsmanna stoðsviða fari fram á faglegan, samræmdan og
skipulagðan hátt.
Hlutverk stoðsviða er að skapa deildum og starfsfólki skilyrði til að vinna störf sín í
samræmi við skipulagsskrá og reglur skólans.
Ábyrgð:

Í umboði rekstors sjá forstöðumenn stoðsviða um ráðningu nýrra starfsmanna á sínu sviði
og koma upplýsingum þar um til framkvæmdastjóra.
Hvenær:

Eftir því sem við á.
Lýsing:

Laus störf fastra starfsmanna skulu að jafnaði auglýst, en heimilt er að víkja frá þeirri
reglu ef ástæður gefa tilefni til.
Við ráðningu til starfa skal sérstaklega horfa til menntunar og starfsreynslu umsækjenda
og til þess hvernig ætla má að viðkomandi umsækjandi falli að starfsumhverfi skólans.
Framkvæmdastjóri sér um að gera einstaklingsbundna ráðningarsamninga við
viðkomandi starfsmann (sjá V309 Móttaka starfsfólks).
Tilvísanir:
§
§

Starfsmannastefna
V309 Móttaka starfsfólks
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V308 ERLENDIR GESTAKENNARAR - HLUTI
BÓKHALDS
TILGANGUR OG UMFANG
Ferli ráðninga á erlendum gestakennurum sé skýrt og skilvirkt og allar upplýsingar
varðandi ráðningu berist til bókhalds.
Ábyrgð:

Fagstjórar og launafulltrúi.
Hvenær:

Þegar við á.
Lýsing:

Starfsmenn sem eiga von á erlendum gestakennurum senda launafulltrúa beiðni um flugog hótelbókun. Þar þarf að koma fram nafn gests, hvaðan hann kemur, dagsetningu komu
og brottfarar.
Launafulltrúi finnur flug og hótel og sendir til deildarforseta sem samþykkir viðkomandi
bókun.
Starfsmaður sem bað um bókunina sendir gögn eins og Emiða, hótel og upplýsingar um
launa- og skattamál til gestakennara. Þessar upplýsingar koma frá launafulltrúa.
Ef erlendur gestakennari gengur ekki frá umsókn vegna tvísköttunarsamnings ber LHÍ
skyldu til að draga staðgreiðsluskatt af reikning hans.
Erlendur gestakennari skrifar undir ráðningarsamning meðan á kennslu stendur og sendir
reikning í samræmi við þann samning.
Tilvísanir:
§

Gátlisti fyrir erlenda gestakennara?
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V309 MÓTTAKA STARFSFÓLKS
TILGANGUR OG UMFANG
Að tryggja að vel sé tekið á móti stundakennurum sem koma til starfa við skólann og þeir
hafi frá upphafi starfa upplýsingar um vinnustaðinn.
Ábyrgð:

Rektor, deildarforsetar, forstöðumenn.
Hvenær:

Í upphafi vormisseris, í upphafi haustmisseris og eftir þörfum.
Lýsing:

Næsti yfirmaður starfsmanns fundar með starfsmanni og afhendir handbók.
Deildarforseti / fagstjóri sendir tölvu og netþjónustu uppl. um nýjan starfsmann og skráir
réttar upplýsingar í Myschool.
Næsti yfirmaður sendir öðru fastráðnu starfsfólki tilkynningu um ráðningu starfsmanns
og birtir á heimasíðu.
Næsti yfirmaður sendir tölvu- og vefþjónustu upplýsingar um starfsmenn sem þurfa að
hafa lykla og aðgang.
Samningur til launafulltrúa.
Fara með nýjan starfsmann í öll hús skólans og kynna fyrir öðru starfsfólki
Tilvísanir:
§
§

Skólareglur
Flr?

6. VERKFERLAR

123

	
  

V310 LAUN
TILGANGUR OG UMFANG
Ferli launa sé skýrt og skilvirkt.
Ábyrgð:

Framkvæmdarstjóri og launafulltrúi.
Hvenær:

Mánaðarlega
Lýsing:

Launafulltrúi tekur saman samninga á stundakennara, breytingar og viðbætur vegna
annarra starfsmanna og kemur til framkvæmdarstjóra til samþykktar.
Laun færð inn í launakerfi í Navision, yfirfarin ítarlega og send í banka ásamt rafrænum
launaseðlum.
Samantekt á launum og launatengdum gjöldum sent til framkvæmdarstjóra.
Skilagreinar á lífeyrissjóði, stéttarfélög og opinber gjöld unnin í Navision, sent á
viðkomandi aðila og greidd á eindaga.
Tilvísanir:
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V311 ÁRSSKÝRSLA
TILGANGUR OG UMFANG
Að gæta þess að upplýsingar í ársskýrslu séu réttar og ársskýrsla sé gefin út í tæka tíð
fyrir ársfund.
Ábyrgð:

Framkvæmdarstjóri, rektor, deildarforsetar og forstöðumenn.
Hvenær:

Allt skólaárið.
Lýsing:
Vormisseri

Framkvæmdastjóri kallar til fundar með ábyrgðaraðilum þar sem farið yfir skýrslu síðasta
árs.
Framkvæmdastjóri óskar eftir lykiltölum frá náms og kennsluþjónustu og stoðsviðum.
Ágúst – september

Úrvinnsla lykiltalna og grunnskjal sent til ábyrgðaraðila.
September – október

Samsetning efnis.
Samsett skjal sent ábyrðaraðilum til yfirferðar .
Október - nóvember

Lokaskjal útgefið.
Tilvísanir:
§
§

Ársskýrsla
Lykiltölur
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4.DEILDIR
V400 Fundir og samráð innan deilda
V401 Inntaka nemenda
V401.1 Mat á umsækjendum í Hönnunar- og arkitektúrdeild
V401.2a Mat á umsækjendum á leikarabraut
V401.2b Mat á umsækjendum á samtímadansbraut
V401.2c Mat á umsækjendum í sviðshöfundabraut
V401.3 Mat á umsækjendum í myndlistardeild
V401.4 Mat á umsækjendum í listkennsludeild
V401.5a Mat á umsækjendum B.Mus gráðu, diploma, skapandi
tónlistarmiðlun, kirkjutónlist og hljóðfærakennslu
V401.5c
V401.5d Mat á umsækjendum um ma nám í tónsmíðum
V401.5d Mat á umsækjendum um ma nám í sköpun miðlun og
frumkvöðlastarfi
V402 - Stundatöflugerð
V403- Mönnun námskeiða
V404 Ráðning og Móttaka stundakennara
Gátlisti 404A Fundur fagstjóra með stundakennara
404b Gátlisti fyrir stundakennara
404c Gátlisti fyrir fund með öllum stundakennurum
V405 - Gerð og birting námskeiðslýsinga og kennsluskrár
V406- Námsmat
V407 Mat á lokaverkefnum til Bakkalárgráðu
V408 Vinnsla og mat lokaritgerða til Bakkalárgráðu
V409 Vinnsla og mat lokaritgerða til meistaragráðu
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V400 FUNDIR OG SAMRÁÐ INNAN DEILDA
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þess að upplýsingum um stefnu deildarinnar, kennslu, aðbúnað og þjónustu, og
námsframvindu nemenda sé miðlað innan deildar.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar.

HVENÆR:
Reglulega yfir árið.

LÝSING:
Deildarfundir
Deildarfundir eru haldnir reglulega með deildarforseta, fagstjórum og fastráðnum kennurum
deildarinnar. Deildarfulltrúi situr fundina og skrifar fundagerð. Þjónustufulltrúi er boðaður
eftir þörfum.
Deildarráðsfundir
Í hverri deild starfar deildarráð sem er samráðsvettvangur innan deildar og er deildarforseta
til ráðgjafar um fagleg málefni. Auk deildarforseta sitja í ráðinu fastráðnir háskólakennarar
deildarinnar, fagstjórar, og fulltrúi nemenda. Deildarforseti gerir tillögu til rektors um skipan
ráðsins að öðru leyti. Deildarforseti stýrir störfum ráðsins og er jafnframt formaður þess.
Fundi skal halda einu sinni til tvisvar á misseri.
Deildarforseti sendir út dagskrá a.m.k. tveimur dögum fyrir fund ásamt fundarboði.
Fagstjórafundir (ekki í myndlist og listkennslu)
Fagstjórafundir eru haldnir mánaðarlega. Þessa fundi sitja fagstjórar og deildarforseti.
Deildarfulltrúi situr fundina og skrifar fundagerð. Dagskrá liggur fyrir og er send út með
fundarboði sem deildarforseti annast. Fundirnir eru til að ræða akademíska stefnu
deildarinnar eða samræma milli brauta ef við á.
Fundir með stundakennurum
- Við upphaf hverrar lotu halda fagstjórar og deildarforseti fund með nýjum
stundakennurumkennurum í sinni deild. Farið er yfir námskeiðslýsingar, reglur og ábyrgð
kennara. Farið er yfir skipulag kennslu, skyldur kennara og markmið deildarinnar. Kennarar
eru upplýstir um stoðsvið skólans og öll hagnýt mál er varða kennslu, undirbúning kennslu,
nemendaverkefni, próf, námsmat, kennslumat og reglur skólans. Sjá gátlista G404B.
- Við lok hverrar lotu hittir fagstjóri deildarforseta vegna verkefnaskila og námsmats.
Umsjónarmenn verkstæða
Einu sinni á misseri er haldinn fundur með deildarforseta, fagstjórum og umsjónarmönnum
verkstæða til að ræða sérstaklega málefni verkstæða. Dagskrá liggur fyrir og skrifar
deildarforseti fundargerð.
Nýnemafundir
Fundir með 1. árs nemendum í upphafi skólagöngu.
Samráðsfundir milli deilda
Fyrsta miðvikudag í mánuði funda deildarforsetar allra deilda um sameiginleg málefni og
þróun á samvinnu milli deildanna.
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TILVÍSANIR:
§
§

Skólareglur.
Gátlisti G404C Kynningarfundur með stundakennurum.
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V401 INNTAKA NEMENDA
TILGANGUR OG UMFANG
Tryggja að inntaka nemenda í deildir skólans fari fram á faglegan, samræmdan og
skipulagðan hátt.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar.

HVENÆR:
Á vormisseri (mismunandi tímasetningar eftir deildum).
Lýsing (sjá meðfylgjandi mynd af ferlinu).
Inntaka nemenda í skólann fer eins fram fyrir allar deildir skólans.
Mat á umsækjendum er mismunandi eftir deildum.
Sjá V401.1-V401.5

TILVÍSANIR:
§
§
§
§
§
§

Skilyrði brauta fyrir inntöku nemenda.
Staðlað bréf með tilkynningu um inntöku.
Staðlað bréf með tilkynningu um biðlista.
Staðlað bréf með tilkynningu um neitun.
Leiðbeiningar við viðtöl.
Leiðbeiningar fyrir undirbúning viðtala.
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Ábyrgð

V403 Inntaka nemenda

Umsækjandi

Útfylling rafræns grunnumsóknareyðublaðs á vef skólans

Umsækjandi

Útprentað og undirritað eyðublað og
mynd af umsækjanda sent á skrifstofu
deildar

Umsækjandi

Tilvísanir

Vefur LHÍ fyrir
nánari
upplýsingar

Önnur umsóknargögn

Inntökunefnd skipuð
Deildaskrifstofur
Matsferill
umsókna
Inntökunefnd
Farið yfir fylgigögn
Inntökunefnd
Úrtakshópur valinn
Deildaskrifstofur

Inntökunefnd
Inntökunefnd

Bréf send út með niðurstöðum
inntökunefndar til umsækjenda
sem er hafnað og þeirra sem
boðaðir eru í viðtöl.

Sjá; 403.1 – 303.5

Deildaskrifstofur
Tilkynning um inntöku
Umsækjandi
Staðfesting um skólavist
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V401.1 MAT Á UMSÆKJENDUM Í HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD
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V401.2A MAT Á UMSÆKJENDUM Á LEIKARABRAUT

Ábyrgð

V401.2a Mat á umsækjendum í leikarabraut

Sjá V403

Inntökunefnd

Inntökunefnd

Tilvísanir

Vefur LHÍ fyrir
nánari
upplýsingar

Inntökupróf

Inntökupróf

Inntökunefnd

Inntökupróf

Inntökunefnd

Inntökupróf

Nemendahópur valinn

Tölvupóstur og
staðlað bréf

Sjá; V403
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V401.2B MAT Á UMSÆKJENDUM Á SAMTÍMADANSBRAUT

6. VERKFERLAR

133

	
  
V401.2C MAT Á UMSÆKJENDUM Í SVIÐSHÖFUNDABRAUT
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V401.3 MAT Á UMSÆKJENDUM Í MYNDLISTARDEILD
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V401.4 MAT Á UMSÆKJENDUM Í LISTKENNSLUDEILD
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V401.5A MAT Á UMSÆKJENDUM B.MUS GRÁÐU, DIPLOMA, SKAPANDI
TÓNLISTARMIÐLUN, KIRKJUTÓNLIST OG HLJÓÐFÆRAKENNSLU
Ábyrgð

V401.5a
Mat á umsækjendum B.Mus gráðu, Diploma nám,
BA nám í skapandi tónlistarmiðlun, BA nám í
kirkjutónlist og BA nám í hljóðfærakennslu

Tilvísanir

Framhald V403

Inntökunefnd

Kröfur deildar

Stöðupróf í
tónfræðigreinum

Inntökunefnd
Leiðbeiningar

Viðtal / inntökupróf
(hljóðfæra/söngpróf)
Inntökunefnd
Staðlað bréf

Nemendahópur valinn

Sjá; V403
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V401.5C

Ábyrgð

V401.5b Mat á umsækjendum B.Mus gráðu,
Diploma nám, BA nám í skapandi tónlistarmiðlun
og BA nám í hljóðfærakennslu

Tilvísanir

Framhald V403

Inntökunefnd

Inntökunefnd

Stöðupróf í
tónfræðigreinum

Innsend verk /
mappa
umsækjenda
metin

Kröfur deildar

Leiðbeiningar

Inntökunefnd
Viðtal /
inntökupróf

Skrifstofa
tónlistardeildar
Nemendahópur valinn sem boðin
er skólavist

Staðlað bréf

Sjá; V403
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V401.5D MAT Á UMSÆKJENDUM UM MA NÁM Í TÓNSMÍÐUM

Ábyrgð

V401.5c Mat á umsækjendum um MA nám í
tónsmíðum

Tilvísanir

Framhald V403

Inntökunefnd

Innsend verk /
mappa
umsækjenda
metin

Kröfur deildar

Inntökunefnd
Viðtal /
inntökupróf

Leiðbeiningar

Inntökunefnd
Nemendahópur valinn

Skrifstofa
tónlistardeildar
Sjá; V403

6. VERKFERLAR

Staðlað bréf

139

	
  
V401.5D MAT Á UMSÆKJENDUM UM MA NÁM Í SKÖPUN MIÐLUN OG
FRUMKVÖÐLASTARFI

Ábyrgð

V401.5d Mat á umsækjendum um MA nám í
Sköpun miðlun og frumkvöðlastarfi

Tilvísanir

Framhald V403

Inntökunefnd

Innsend verk /
mappa
umsækjenda
metin

Kröfur deildar

Inntökunefnd
Leiðbeiningar

inntökupróf

Inntökunefnd
Nemendahópur valinn

Skrifstofa
tónlistardeildar
Sjá; V403
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V402 - STUNDATÖFLUGERÐ
TILGANGUR OG UMFANG
Deildarforsetar eru ábyrgir fyrir gerð stundatöflu í sinni deild. Þær eru gerðar með það fyrir
augum að námskipulag sér skýrt og greinilegt fyrir nemendur og kennara.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar, fagstjórar, deildarfulltrúar.

HVENÆR:
Lokið er við stundatöflugerð haustmisseris fyrir lok vormisseris og stundatöflugerð
vormisseris fyrir 1. desember hvers árs.

LÝSING:
Deildarforsetar vinna stundatöflur ásamt fagstjórum/umsjónarkennurum og öðrum
fastráðnum kennurum deildarinnar.
Deildarfulltrúi setur upp skipulag stundatöflu til að fá yfirsýn yfir öll námskeið deildarinnar
auk þess að skrá hana í MySchool og annast lokaútgáfu hennar fyrir lok hvers misseris.

TILVÍSANIR:
§

Gátlisti G405A.
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V403- MÖNNUN NÁMSKEIÐA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að ráða kennara fyrir öll námskeið sem kennd eru við skólann.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar .

UNDANFARI:
V407

HVENÆR:
Þegar ljóst er hvaða námskeið verða kennd á næsta misseri þarf að ráða kennara.

LÝSING:
Fagstjóri raðar námskeiðum á fastráðna kennara í samráði við þá og deildarforseta.
Námskeið sem útaf standa þarf að manna með stundakennurum.
Ef námskeið eru enn ómönnuð að því ferli loknu þarf deildarforeti/fagstjóri að finna kennara í
þau.
Framkvæmdastjóri gerir ráðningarsamninga

TILVÍSANIR:
§
§

TilvísanirV404 Ráðning og móttaka stundakennara
Kennsluskrá
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V404 RÁÐNING OG MÓTTAKA
STUNDAKENNARA
TILGANGUR OG UMFANG
Að tryggja að ráðning stundakennara og sérfræðinga fari fram á faglegan, samræmdan og
skipulagðan hátt.
Að tryggja að vel sé tekið á móti stundakennurum sem koma til starfa við skólann og þeir
hafi frá upphafi starfa upplýsingar um vinnustaðinn.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar, fagstjórar, deildarfulltrúar, þjónustufulltrúar, launafulltrúi.

UNDANFARI:
V403 Mönnun námskeiða.

HVENÆR:
Í upphafi vormisseris, í upphafi haustmisseris og eftir þörfum.

LÝSING:
Viðkomandi deild leitar eftir stundakennurum og sérfræðingum fyrir afmörkuð verkefni.
Ekki er skylt að auglýsa eftir umsóknum um störf stundakennara.
Fagstjóri sér um ráðningu stundakennara og sendir deildarfulltrúa upplýsingar um tímafjölda
stundakennara.
Áður en kennsla hefst:
Fagstjóri
Boðar til fundar með stundakennara um tilhögun námskeiðsins /námskeiðanna sem
stundakennari er ráðinn til, sjá meðfylgjandi gátlista fagstjóra G404A og afhendir
leiðbeiningar og gátlista fyrir stundakennara 404B.
Deildarforseti/fagstjóri
Kemur viðeigandi upplýsingum um stundakennara til deildarfulltrúa og þjónustufulltrúa: nafn,
kennitala, staða, námskeið, og til deildarfulltrúa einnig: upplýsingar um fjölda kennslustunda
og launakjör. Þessar upplýsingar þurfa að berast skólaskrifstofu fyrir 20. hvers mánaðar til að
laun séu greidd næstu mánaðarmót á eftir.
Deildarfulltrúi
Stofnar starfsmann í MySchool, og útbýr aðgangsorð og lykilorð. Sem einnig gengur að
vefpósti skólans og sendir þessar upplýsingar til kennarans.
Hefur milligöngu um gerð launasamnings skv. upplýsingum frá fagstjóra/deildarforseta.
Leiðbeinir stundakennara með notkun Myschool.
Þjónustufulltrúi
Bóka stofur fyrir kennslu. Lætur tölvudeild vita svo hægt sé að uppfæra póstlista.
Útbýr aðgang að húsnæði skólans: lykla, kóða og aðgang að bílastæði þar sem það á við.
Aðgangur er skilgreindur í samráði við deildarforseta.
Tekur á móti starfsmanni á fyrsta starfsdegi og sýnir húsnæði og aðstöðu.
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Aðstoðar með tæki fyrir kennslu.
Deildarforseti og fagstjóri
Funda með öllum stundakennurum, bjóða velkomna og kynna markmið deildar, fara yfir
praktísk atriði og fara yfir ,,leiðbeiningar fyrir stundakennara” Sjá meðfylgjandi gátlista
móttöku 404C.
Launafulltrúi
Gerir stundakennslusamninga skv. upplýsingum frá deildarfulltrúa og kennari skrifar undir og
ákveður greiðsluform; launþegi eða verktaki.
Eftir að kennslu lýkur:
Fagstjóri/deildarforseti
Ræða um kennslumat við stundakennara.
Ræða við stundakennara um möguleika á áframhaldandi kennslu ef við á.

TILVÍSANIR:
§
§
§
§
§
§

Gátlisti fagstjóra G404A.
Gátlisti stundakennara G404B.
Gátlisti fundur með öllu stundakennurum G404C.
Skólareglur.
,,Leiðbeiningar fyrir kennara” í handbók skólans.
Námsmatsviðmið í Handbók skólans.
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GÁTLISTI 404A FUNDUR FAGSTJÓRA MEÐ
STUNDAKENNARA
§
§
§
§
§
§
§
§

Fagstjóri og kennari hafa samráð um viðveru kennara og tilhögun kennslu.
Fara yfir námskeiðið/námskeiðin sem kennari ber ábyrgð á, bækur innihald og markmið.
Námsmat; kynna og afhenda námsmatsviðmið deildar/brautar.
Umgengi við höfundarétt.
Skrif námskeiðslýsinga.
Námsmatsviðmið.
Einkunnaskalar.
Og framvegis.
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404B GÁTLISTI FYRIR STUNDAKENNARA
Áður en kennsla hefst
Undirbúningur:
Fara yfir námskeið með fagstjóra, fagstjóri boðar.
Sækja fund fyrir stundakennara, deildarforseti boðar.
Setja kennsluáætlun inn á Myschool. Gott er að lesa námskeiðslýsingu og gæta samræmis við
gerð kennsluáætlunar.
Praktísk mál:
Senda deildarfulltrúa upplýsingar: Nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang og símanúmer. Að
öðrum kosti tefjast launagreiðslur og kennsluferli í bókhaldi skólanets raskast.
Kennari skrifar undir samning hjá deildarfulltrúa á Sölvhólsgötu og í Laugarnesi eða hjá
launafulltrúa í Þverholti. Stundakennarar í Þverholti skrifa undir samning hjá launafulltrúa í
Þverholti þegar ofangreindar upplýsingar hafa borist. Kennari hefur val um að fá laun fyrir
verktöku (skila reikningi) eða sem launþegi. Ekki er unnt að greiða laun fyrir kennslu fyrr en
samningur hefur verið undirritaður.
Bókalistar skulu berast fagstjóra og bókasafni þremur vikum áður en námskeið hefst.
Aðgangur að skólaneti og húsakynnum: Skólanetið er notað til að miðla upplýsingum til
nemenda, halda utan um viðveru, skráningu einkunna ofl. Nýr kennari fær aðgangsorð að
skólaneti og skólanetfang hjá deildarfulltrúa. Upplýsingar um skólanet og leiðbeiningar um
notkun má fá hjá tölvudeild, deildarfulltrúa og fagstjóra. Kennari sem hefur áður fengið
úthlutað aðgangsorði í Myschool, hefur samband við tölvudeild.
Laun eru greidd í vinnustofustundum (V), og fræðastundum (F). Greiðslur eru eftirfarandi:

Verktakaálag
og
LAUNÞEGAR
mótframlag í
lífeyrsissjóð

VERKTAKAR

V stund

3900

6119

F stund

7800

15,69%

9024

Kennsla
Upplýsingar til nemenda í upphafi námskeiðs
Kennara upplýsa nemendur í upphafi námskeiðs um kröfur í námskeiði, kennslufyrirkomulag,
kennslustað(i). Mikilvægt er að kennari upplýsi nemendur um tilhögun skráningar á
viðveru.og kynna skilmerkilega um allar breytingar þar á. Einnig er gott að segja nemendum í
upphafi námskeiðs hvaða hátt kennari mun hafa á varðandi miðlun upplýsinga.
Skráning
Kennari skráir viðveru og frammistöðu nemenda í samræmi við skólareglur og
námskeiðskröfur. (Almennt viðmið: gefið S (seint) mæti nemandi eftir þann tíma sem kennari
fyrirskipar, gefið F (fjarvera) mæti nemandi 30 mín. eftir að kennari fyrirskipar.
Námsmat
Umsagna- og einkunnaskil
Umsagnir og einkunnir ber að skrá í Myschool innan 14 daga frá því að kennslu lýkur.
Fagstjóri/deildarfulltrúi þarf að staðfesta einkunnir og umsagnir áður en þær eru birtar
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nemendum. Námsmatsviðmið skólans eru samræmd en aðlöguð að hverri deild.
Námsmatsviðmið má nálgast hjá fagstjóra og í Handbók skólans.
Skyldur nemenda
Nemendum ber að fylgja fyrirmælum kennara um viðveru, ástundun, verkefnaskil og
yfirferðir. Viðveruskylda er 100% samkvæmt skólareglum. Fari viðvera undir 80% í
námskeiði fellur nemandinn. Sé nemandi fjarverandi í yfirferð fellur hann í námskeiðinu.
Veikindi eða aðra óhjákvæmilega fjarveru ber að tilkynna og skila veikindavottorði
deildarfulltrúa ef kennari óskar þess. Engu að síður gildir sú almenna regla að fari mæting
undir 80% er nemandi fallinn í námskeiðinu.
Falli nemandi í skyldunámskeiði hefur nemandinn rétt á endurtöku einu sinni og er það
ákvörðun fagstjóra hvert fyrirkomulag þess er.
Sjá nánar 26 gr. um námsmat í reglum skólans.
Kennslugögn
Kennari útbýr kennslugögn sjálfur en hefur aðgang að aðstöðu skólans og efni (t.d. ljósritun,
prentun, pappír o.s.frv.).
Aðstaða
Þjónustufulltrúi deildarinnar bókar kennslustofur, verkstæði og fyrirlestrarsali eftir óskum
kennara (og/eða fagstjóra). Þjónustufulltrúi sér einnig um undirbúning rýma eftir óskum
kennara og opnar rými fyrir kennslustundir sé þess óskað. Leita má til þjónustufulltrúa
varðandi tæki og annan aðbúnað sem kennslan krefst.
Stundakennara er velkomið að hafa aðsetur á kennarastofu á opnunartíma skólans eftir
aðstæðum. Það sama gildir um önnur rými skólans.
Tölvu- og vefþjónusta
Í gegnum skólanetið er hægt að hafa samband við nemendur með tilkynningum, skilaboðum
og tölvupósti. Að sama skapi er skriflegum verkefnum nemendur skilað í gegnum skólanetið.
Nemendur geta fylgst með viðveru sinni þar og æskilegt að kennarar skrái hana daglega.
Önnur gögn, lesefni, glærur o.s.frv. á að setja þar.
Upplýsingar um kennara á vefsíðu skólans.
Stundakennurum er heimilt að skila upplýsingum um sig til birtingar á heimasíðu skólans
undir liðnum starfsfólk. Tæknilegar leiðbeiningar í Handbók skólans.
Bókasafn
Kennarar hafa fullan aðgang að bóka- og gagnasöfnum skólans:
http://lhi.is/skolinn/bokasafn/thjonusta/gagnasofn
Fagstjóri hefur milligöngu um óskir um bókakaup við bókasafnið.

TENGILIÐIR
Hönnunar- og arkitektúrdeild
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Deildarforseti: Sigrún Birgisdóttir
Þjónustufulltrúi: Hreinn Bernharðsson
Deildarfulltrúi: Hafdís Harðardóttir
Fagstjórar:
Fræði: Sigrún Alba Sigurðardóttir
(meistaranám,vöruhönnun, arkitektúr)
Bryndís Björgvinsdóttir
(fatahönnun, grafísk hönnun)
Arkitektúr: Hildigunnur Sverrisdóttir
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§
§
§
§

Fatahönnun Katrín María Káradóttir
Grafísk hönnun: Birna Geirfinnsdóttir
Vöruhönnun: Garðar Eyjólfsson
Meistarám í hönnun: Dóra Ísleifsdóttir

katak@lhi.is
birnageirfinns@lhi.is
gardar@lhi.is
dora@lhi.is

Sviðslistadeild
§
§
§
§
§
§
§
§

Deildarforseti: Steinunn Knútsdóttir
Þjónustufulltrúi: Albert Eiríksson
Deildarfulltrúi: Sóley Björt Guðmundsdóttir
Fagstjórar:
Fræði: Magnús Þór Þorbergsson
Leikarabraut: Stefán Jónsson
Samtímadans: Sveinbjörg Þórhallsdótir
Sviðshöfundabraut: Una Þorleifsdóttir

steinunn@lhi.is
albert@lhi.is
soleybjort@lhi.is
magnusthor@lhi.is
stefan@lhi.is
sveinbjorg@lhi.is
una@lhi.is

Listkennsludeild
§
§
§
§

Deildarforseti: Kristín Valsdóttir
Þjónustufulltrúi: Lísa Guðjónsdóttir
Deildarfulltrúi: Gunndís Ýr Finnbogadóttir
Fagstjóri: Ásthildur Björg Jónsdóttir

kristinv@lhi.is
lisa@lhi.is
gunndis@lhi.is
astajons@lhi.is

Myndlistardeild
§
§
§
§
§
§
§

Deildarforseti: Kristján Steingrímur Jónsson
Þjónustufulltrúi: Lísa Guðjónsdóttir
Deildarfulltrúi: Helga Kristrún Hjálmarsdóttir
Fagstjórar:
Fræði: Aðalheiður L.Guðmundsdóttir
Verkefnastjóri: Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir
MA nám: Hulda Stefánsdóttir

kristjan@lhi.is
lisa@lhi.is
helgakristrun@lhi.is
alg@lhi.is
ingunnfjola@lhi.is
hulda@lhi.is

Tónlistardeild
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Deildarforseti: Mist Þorkelsdóttir
Þjónustufulltrúi: Albert Eiríksson
Deildarfulltrúi: Sóley Björt Guðmundsdóttir
Fagstjórar:
Fræði: Þorbjörg Daphne Hall
Söngur: Elísabet Erlingsdóttir
Tónlist: Peter Máté
Mennt og miðlun: Sigurður Halldórsson
Tónsmíðar: Kjartan Ólafsson

Tölvu- og netþjónusta
Bókasafn og upplýsingaþjónusta
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404C GÁTLISTI FYRIR FUND MEÐ ÖLLUM
STUNDAKENNURUM
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bjóða alla velkomna.
Kynna stefnu deildar.
Kynna reglur og skjöl skólans og hvar þau eru að finna.
Kynna stundaskrá og námstilhögun.
Afhenda Gátlista stundakennara G409C.
Trúnaðar- og réttindamál.
Rannsóknir og þróun.
Stoðþjónusta.
Fara yfir kennslumat.
Kynningarsvæði – vefsvæði.
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V405 - GERÐ OG BIRTING NÁMSKEIÐSLÝSINGA
OG KENNSLUSKRÁR
TILGANGUR OG UMFANG
Listaháskólinn gerir kennsluskrá fyrir komandi skólaár og skal hún kynnt á heimasíðu
skólans. Kennsluskráin er á rafrænu formi og í henni eru námskeiðslýsingar fyrir öll
námskeið sem kennd eru á hverju ári.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar og fagstjórar.

HVENÆR:
Námskeiðslýsingar vormisseris eru tilbúnar viku eftir lok starfsdaga í nóvember. Kennsluskrá
fyrir næsta skólaár er tilbúin í apríl.

LÝSING:
§

§
§
§
§
§
§

Í hverri námskeiðslýsingu skal gera grein fyrir heiti, númeri, tegund, stigi og á hvaða
misserinámskeiðið er kennt. Jafnframt skulu koma fram upplýsingar um einingafjölda,
tungumál, forkröfur, hæfniviðmið, námsmat ásamt stuttri lýsingu. (Leiðbeiningar um gerð
námskeiðslýsinga, skólareglur)
Það er á ábyrgð deildarforseta að hafa yfirsýn yfir stöðu námskeiðslýsinga og innihald
kennsluskrár.
Deildarforsetar / fagstjórar kalla eftir nýjum námskeiðslýsingum fyrir starfsdaga.
Námskeiðslýsingar eru lesnar yfir af deildarforseta/fagstjóra/ fastráðnum kennurum.
Deildarforsetar /fagstjórar meta hvort senda þurfi námskeiðslýsingar í prófarkalestur. Ef
þörf er á því er það gert og síðan eru þær sendar í þýðingu.
Deildarforseti / fagstjóri ber ábyrgð á því að réttar námskeiðslýsingarnar séu settar á
innri vef skólans. Námskeiðslýsingarnar eru sendar til deildarfulltrúa / verkefnisstjóra
sem setur þær á innri vefinn, bæði á íslensku og ensku.
Deildarforseti, forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu og forstöðumaður
tölvuþjónustu bera ábyrgð á því að kennsluskráin sé rétt á heimasíðu skólans.

TILVÍSANIR:
§
§
§
§

Skólareglur
Leiðbeiningar um gerð námskeiðslýsinga og hæfniviðmiða sem aðgengilegar eru á
Sameign og hjá deildarfulltrúum.
Verkferill um uppsetningu námskeiðslýsinga í MySchool.
V814.
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Ábyrgð

V405 Gerð og birting námskeiðslýsinga og
kennsluskrár

Deildarforseti

Deildarráð kallað saman til að
ræða námsgreinalýsingar næsta
árs (starfsdagar á hausti)

Deildarráð

Farið yfir námsgreinalýsingar og
þeim breytt ef þurfa þykir

Náms- og
kennsluþjónusta

Kallað eftir upplýsingum í
Kennsluskrá (starfsdagar að vori)

Deildarforseti /
Fagstjórar

Háskólaskrifstofa

Deildarfulltrúi

Tilvísanir

Sjá “Reglur
fyrir
Listaháskóla
Íslands 17.
grein

Upplýsingar um fyrirhuguð
námskeið teknar saman og
skilað til skrifstofu mars)

Námsgreinalýsingar sendar í
þýðingu

Námsgreinalýsingar færðar inn í
MySchool eða kallaðar fram eldri
lýsingar og stofnuð námskeið á
önn

Kennsluskrá birtist á vef (maí)
i
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V406- NÁMSMAT
TILGANGUR OG UMFANG
Tryggja skipulagt og samhæft ferli við námsmat við skólann. Megintilgangur námsmats er að
veita nemendum upplýsingar um framvindu og árangur í námi. Einnig felst í því staðfesting
skólans um að nemandi hafi tileinkað sér þekkingu og færni á tilteknu sviði.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar og fagstjórar bera ábyrgð á námsmati brautar.
Kennarar bera ábyrgð á námsmati þeirra námskeiða sem þeir hafa umsjón með.

HVENÆR:
Niðurstöður námsmats skulu liggja fyrir innan tveggja vikna (10 virkra daga) eftir
verkefnaskil eða eftir að próf eru lögð fyrir.

LÝSING:
Upplýsingar um námsmat. Upplýsingar um námskröfur og námsmat eru birtar í
námskeiðslýsingum í kennsluskrá og í X. kafla Skólareglna.

TILVÍSANIR:
§
§
§
§

Skólareglur X. kafli.
Námsmatsviðmið.
Einkunnaskalar.
Leiðbeiningar við námsmat.
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BLS.:2
ÚTGÁFA: ÁGÚST 2013ÁBYRGÐ:DEILDARFORSETAR / FAGSTJÓRAR

Ábyrgð

Tilvísanir

V.220 Námsmat
Ákvörðun um námsmat
kunngerð nemendum í
námskeiðslýsingu

Deildarforseti og
hlutaðeigandi
kennari

Nemandi

Samsetning námsmats

Skrifleg úrsögn úr
námskeiði.
Innan frests sem nemur
1/3 af tímalengd
námskeiðsins.

Kennari

Tilkynning um
veikindaforvöll
3 dögum fyrir námsmat

Námsmat framkvæmt

Niðurstöður námsmats
Fall
Staðist
Nemandi

Umsókn um endurtekningu
námsmats

Endurtekningarpróf

Nemandi

Skrifstofa skóland

E3 – Eyðublað Endurtekning
námsmats

Færsla einkunna

Námsmati lokið

____________________________________________________________________________________________________
_____________
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V407 MAT Á LOKAVERKEFNUM TIL
BAKKALÁRGRÁÐU
TILGANGUR OG UMFANG:

ÁBYRGÐ:

HVENÆR:

LÝSING:

TILVÍSANIR:
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V408 VINNSLA OG MAT LOKARITGERÐA TIL
BAKKALÁRGRÁÐU
TILGANGUR OG UMFANG:
Að meta færni nemenda til að vinna fræðilega ritgerð á sínu sviði.
ÁBYRGÐ:
Fagstjórar fræða.

HVENÆR:
Dreifist yfir árið.
Undanfari fyrir lokaritgerð.
Námskeiðið Undirbúningur undir lokaritgerð.

LÝSING:
Hér gefur að líta almennan ramma um vinnslu og mat ritgerða til Bakkalársgráðu.
Umsjónarmaður lokaritgerða og/eða fagstjóri finnur leiðbeinanda fyrir hvern og einn
nemanda. Grundvallast val á leiðbeinanda við efni lokaritgerðarinnar og þeirri
ritgerðarlýsingu sem nemandi hefur lagt fram. Nemendur geta óskað eftir ákveðnum
leiðbeinanda en þurfa að tilgreina faglegar ástæður fyrir því. Að sama skapi geta nemendur
beðið um að fá ekki ákveðin leiðbeinanda. Ástæður fyrir því geta verið bæði persónulegar og
faglegar.
Fagstjóri og/eða umsjónarmaður lokaritgerða útbúa áætlun um skiladaga og fundi í
ritgerðarferli, sem og lokaskiladag (sjá Gátlista G405A fyrir nemendur og leiðbeinendur við
skrif lokaritgerða til BA prófs).
Eftir að nemendur hafa fengið úthlutað leiðbeinanda hefst formlegt ritgerðarferli. Nemendur
hitta leiðbeinendur á 3-4 fundum á meðan ritgerðarferlinu stendur og skila að jafnaði þremur
drögum að ritgerð til leiðbeinanda áður en þeir skila inn lokagerð.
Eftir að lokaritgerð hefur verið skilað fer leiðbeinandi yfir ritgerðina, skrifar umsögn og
kemur með tillögu að einkunn sem hann sendir til prófdómara.
Prófdómari skrifar umsögn og ákveður lokaeinkunn í samráði við leiðbeinanda. Séu
leiðbeinandi og prófdómari ósammála um einkunn skal prófdómari ráða. Ef þurfa þykir skal
málinu skotið til þriðja aðila sem getur verið fagstjóri eða umsjónarmaður lokaritgerða eða í
einhverjum tilvikum deildarforseti. 20% af einkunn fyrir lokaritgerð er fyrir vinnuferli en
80% fyrir ritgerðina sjálfa. (Sjá námsmatsviðmið fræða).
Prófdómari gengur frá lokaumsögn um ritgerðina og sendir upplýsingar um einkunnir áfram
til deildarfulltrúa. (Prófdómari er oftar en ekki fagstjóri og/eða umsjónarmaður lokaritgerða)
Fagstjóri skrifar undir skjal með lokaumsögn og einkunn memanda.

TILVÍSANIR:
§
§

G405A
Námsmatsviðmið fræða
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V409 VINNSLA OG MAT LOKARITGERÐA TIL
MEISTARAGRÁÐU
TILGANGUR OG UMFANG:
Við vinnu lokaverkefnis fá nemendur svigrúm til að dýpka þekkingu sína á völdu áhugasviði
og sýna fram á hæfni og kunnáttu til að halda utan um stærri verkefni. Lokaverkefni skal sýna
að nemandi hafi vald á vinnubrögðum og aðferðum sem hann kýs að beita, ásamt þekkingu
og færni til að skapa afurð sem hefur fræðilegt, listrænt og/eða hagnýtt gildi innan
viðkomandi greinar.
Umfang lokaverkefnis nemur 30 einingum að undanskylinni listkennsludeild þar sem
nemendur geta valið um 10, 20 eða 30 eininga lokaverkefni.

ÁBYRGÐ:
Fagstjórar, leiðbeinendur, nemendur.

HVENÆR:
Á öðru ári, meginþungi á fjórða misseri.

LÝSING:
Hér gefur að líta almennan ramma um vinnslu og mat lokaverkefnis til meistaragráðu við
skólann.
Umsjónarmaður lokaritgerða og/eða fagstjóri finnur leiðbeinanda fyrir hvern og einn
nemanda. Grundvallast val á leiðbeinanda við efni lokaverkefnis og þeirri lýsingu/
rannsóknaráætlun sem nemandi hefur lagt fram. Nemendur geta óskað eftir ákveðnum
leiðbeinanda en þurfa að tilgreina faglegar ástæður fyrir því. Að sama skapi geta nemendur
beðið um að fá ekki ákveðin leiðbeinanda. Ástæður fyrir því geta verið bæði persónulegar og
faglegar.
Nemandi og leiðbeinandi útbúa áætlun um vinnuferli, fundi og skiladaga sem og lokaskiladag
(sjá Gátlista hverrar deildar)
Eftir að lokaverkefni hefur verið skilað skrifar leiðbeinandi umsögn og kemur með tillögu að
einkunn sem hann sendir til prófdómara.
Prófdæming – vörn
Þegar nemandi, leiðbeinandi og umsjónarmaður meistaranáms (fagstjóri) eru sammála um að
lokaverkefni sé tilbúið er það sent prófdómara.
Í þeim tilvikum þar sem lokaverkefni eru að hluta til verkleg þarf prófdómari að hafa tækifæri
til að skoða og meta afurðir sem settar eru fram í öðru formi en skriflegu.
Þegar prófdómari hefur farið yfir bæði verklegan og fræðilegan hluta lokaverkefnis er haldin
vörn. Viðstaddir vörnina eru; nemandi, prófdómari/ -ar, leiðbeinandi og umsjónarmaður
meistaraverkefna (fagstjóri) eða staðgengill hans. Vörnin fer þannig fram að fyrst fær
nemandi tækifæri til að gera grein fyrir verkefninu, þróun þess og draga fram þau aðalatriði
sem hann telur mikilvæg. Prófdómari hefur síðan tækifæri til að spyrja nemanda nánar ut í
verklag og niðurstöðu. Þá er tækifæri til umræðna um verkið ásmat leiðbeinanda og fagstjóra.
Ef prófdómara þykir ástæða til, getur hann farið fram á að nemandi breyti eða geri
lagfæringar á verkefni. Nemandi gerir slíkar lagfæringar í samvinnu við leiðbeinanda sinn og
skilar lokaútgáfu verksins innan tveggja vikna frá vörn eða í seinasta lagi viku fyrir útskrift.
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Prófdómari skrifar umsögn og ákveður lokaeinkunn í samráði við leiðbeinanda. Séu
leiðbeinandi og prófdómari ósammála um einkunn skal prófdómari ráða. Ef þurfa þykir skal
málinu skotið til þriðja aðila sem getur verið fagstjóri eða umsjónarmaður lokaritgerða eða í
einhverjum tilvikum deildarforseti.
Prófdómari gengur frá lokaumsögn um ritgerðina og sendir upplýsingar um einkunnir áfram
til deildarfulltrúa.
Fagstjóri skrifar undir skjal með lokaumsögn og einkunn memanda.
Við mat á verkefnum er miðað við námsmatsviðmið deilda

TILVÍSANIR:
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5. ALÞJÓÐASKRIFSTOFA
V500 Samráð og fundir alþjóðasviðs
V501 Alþjóðlegt samstarf
V502 Erasmus/NordPlus
V503 Kynning og umsóknir um skiptinám
G503 Gátlisti vegna kynningarfunda
V504 Skiptinám frá LHÍ
V505 Inntaka skiptinema
G505 Gátlisti vegna Inntöku skiptinema
V506 Skiptinám við LHÍ
G506 GÁTLISTI Kynningarfundur með skiptinemum
V507 Viðhorfskannanir og endurgjöf
V508 Hraðnámskeið
V509 Starfsnám
V510 Kennara- og starfsmannaskipti
V511 Leonardo Mannaskiptaverkefni – Verkefnisstjórnun
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V500 SAMRÁÐ OG FUNDIR ALÞJÓÐASVIÐS
TILGANGUR OG UMFANG:
Að sjá til þess að upplýsingar berist til og frá alþjóðasviði.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður alþjóðasviðs.

HVENÆR:
LÝSING:
Háskólaskrifstofa
Framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu boðar til fundar með forstöðumönnum allra stoðsviða
einu sinni í mánuði.
Framkvæmdaráð
Forstöðumaður miðlar upplýsingum sviðsins til annarra stjórnenda á reglulegum fundum
framkvæmdaráðs, sem boðaðir eru af rektor. Framkvæmdaráð er samráðsvettvangur helstu
stjórnenda skólans, og fjallar um sameiginleg málefni deilda, stoðsviða og skipulag
skólastarfsins. Fundargerð er skrifuð af rektor.
Fagráð
Forstöðumaður á samráð um verkefni og sviði alþjóðamála við fagráð skólans. Fagráð er
samráðs- og upplýsingavettvangur stjórnenda, kennara og nemenda skólans. Ráðið fjallar um
fagleg markmið skólans, frammistöðu skólans og gæði og veitir rektor stuðning við
ákvarðanatöku um akademísk málefni. Fundir eru boðaðir af rektor a.m.k. einu sinni á
misseri.
Háskólafundur
Forstöðumaður miðlar upplýsingum til starfsfólks skólans á háskólafundi, sem er vettvangur
fyrr umræðu um fagleg málefni innan háskólans og akademíska stefnumótun. Fundurinn er
opinn öllum kennurum og starfsfólki skólans, sem og nemendum. Háskólafundur er boðaður
af rektor a.m.k. einu sinni á ári.
Deildir
Forstöðumaður boðar til funda með deildum.

TILVÍSANIR:
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V501 ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF
TILGANGUR OG UMFANG:
Tryggja stöðu skólans á alþjóða vettvangi og byggja upp tengsl hans við skóla og stofnanir
erlendis. Styðja nemendur og starfsfólk skólans til þáttöku í fjölþjóðlegum verkefnum.

ÁBYRGÐ:
Rektor, deildarforsetar, framkvæmdastjóri, alþjóðaskrifstofa og forstöðumenn.

HVENÆR:
Allt skólaárið.

LÝSING:
Listaháskólinn á í samstarfi við fjölmarga erlenda háskóla og er aðili að helstu samtökum og
samstarfsnetum á sviði listmenntunar á háskólastigi.
Skólinn er aðili að Nordplus menntaáætlun Norðurlandaráðs og Erasmus Menntaáætlun
Evrópusambandsins. Báðar áætlanir byggja á nemenda- og kennaraskiptum auk annarra
samvinnuverkefna. Kuno er samstarfsverkefni myndlistarháskóla innan Nordplus, og
sambærilegt samstarfsverkefni hönnunarháskóla á Norðurlöndum er Cirrus. Önnur
samstarfsnet LHÍ innan Nordplus menntaáætlunarinnar eru: NorTeas (sviðslistir) Nordic
Academy of Architecture, Nordplus for Music, EMD (dans og tónlist) og DAMA (dans og
nýmiðlar). Tónlistardeildin er auk þess aðili að Samtökum norrnænna tónlistarháskóla
(ANMA) og Samtökum evrópskra tónlistarháskóla (AEC). Þá er hönnunar- og arkitektúrdeild
jafnframt aðili að Samtökum evrópskra arkitektúrskóla (EAAE), og Cumulus, sem er víðtækt,
alþjóðlegt samstarfsnet hönnunarskóla. Listaháskólinn er einnig þáttakandi aðili í
PARADOX, sem eru samtök listaháskóla í Evróu á sviði myndlistar. Listaháskólinn er með
fulla aðild að ELIA, European League of Institutes of the Arts, sem eru langstærstu samtök
listaháskóla í heiminum.
Deildarforsetar eru fulltrúar skólans gagnvart þeim samtökum og samstarfsnetum sem
skólinn er aðili að í viðkomandi listgrein. Rektor fer fyrir hönd skólans í samstarfi sem
tengist fleiri listgreinum.
Forstöðumenn stoðsviða og framkvæmdastjóri taka þátt í samstarfi sem viðkoma verkefnum
og viðfangsefnum sem tengjast þeirra sviði.
Alþjóðaskrifstofa skólans er helsti tengiliður skólans við norræn samstarfsnet og hefur
umsýslu með erlendum nemenda- og kennarskiptum, starfsþjálfun og samstarfsverkefnum.
Starfsmenn alþjóðaskrifstofu sækja fundi og ráðstefnur þar sem sýslað er með þau mál.
Forstöðumaður alþjóðaskrifstofu hefur yfirumsjón með umsóknum um styrki til norrænna
samstarfsneta og til menntaáætlunar Evrópusambandsins Erasmus LLP. Skrifstofan annast
úthlutun styrkjanna í samráði við framkvæmdarráð skólans og sér jafnframt um
lokaskýrslugerð.
Listaháskólinn gerir samninga við einstaka háskóla um gagnkvæm nemenda- og
kennaraskipti, og fer forstöðumaður alþjóðaskrifstofu með umsýslu þeirra.

TILVÍSANIR:
§
§
§
§

Handbækur nemenda og kennara
Vefsíða LHÍ: http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/um-althjodlegt-samstarf/
http://www.elia-artschools.org/
http://www.aecinfo.org/
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

http://www.cumulusassociation.org/
http://www.eaae.be/eaae2/index.php?mainType=home
http://www.kuno.no/
http://cirrusnetwork.net/archives/501
http://www.norteas.com/start/
http://www.nordplusmusic.net/
http://rum1.aarch.dk/index.php?id=93276
http://www.emdnetwork.org/
http://www.nkinfo.org/
http://paradoxfineart.net/paradox/?page_id=9

6. VERKFERLAR

161

	
  

V502 ERASMUS/NORDPLUS
TILGANGUR OG UMFANG:
Tryggja að þáttaka skólans í þessum menntaáætlunum fari fram á faglegan, samræmdan og
skipulagðan hátt. Nemendum og kennurum LHÍ býðst að fara í skiptinám og kennslu til
samningsskóla LHÍ innan Erasmus og Nordplus kerfisins og geta sótt um ferða- og
dvalarstyrk. Erasmus styrkir einnig starfsmannaskipti. Alþjóðafulltrúar aðstoða kennara
skólans jafnframt í gerð umsókna um önnur samstarfsverkefni eins og t.d. hraðnámskeið
(intensive projects/IP).

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa
Alþjóðaskrifstofa sækir um styrki til sjóða Erasmus og Nordplus og heldur utan um umsóknir
nemenda og kennara skólans. Alþjóðaskrifstofa er jafnframt helsti tengiliður skólans við
norræn samstarfsnet og aðra samstarfsskóla og tryggir flæði upplýsinga þar á milli.
Alþjóðaskrifstofa ber ábyrgð á lokaskýrslugerð (til norrænna neta og til landsskrifstofu
Menntaáætlunar Evrópusambandsins) og öðrum tölulegum upplýsingum sem óskað er eftir
um nemendaskipti eða samstarfsverkefni skólans. Alþjóðafulltrúi sér einnig um að uppfæra
upplýsingar á heimasíðu skólans sem varða alþjóðasamskipti og þátttöku í þessum áætlunum.
Þetta er nokkrar síður sem finna má undir ,,Alþjóðleg samskipti” á íslenskri forsíðu vefsins
og ,,International” á forsíðu enska vefsins.

HVENÆR:
Kynningarfundir:
Í september og í febrúar heldur alþjóðaskrifstofa kynningarfundi fyrir nemendur um
möguleika á skiptinámi og starfsnámi. Alþjóðafulltrúi auglýsir umsóknarfresti til
kennaraskipta eftir því sem við á á vefsíðu skólans og í fjölpósti.
Erasmus:
Umsóknarfrestur er 1.mars fyrir nemendur og 15.maí fyrir kennara og starfsfólk. Þessar
dagssetningar gilda fyrir komandi skólaár hverju sinni. Tilkynnt er um styrkveitingar um leið
og Listaháskólanum hefur borist svar frá Landsskrifstofu um úthlutun. Svar ætti að berast
nemendum eigi síðar en í maí og kennurum í lok júní.
Nordplus:
Hjá Nordplus netinu í tónlist er umsóknarfrestur fyrir styrki 10. janúar ár hvert. Þá skal sótt
um nemenda- og kennarastyrki fyrir n.k. skólaár. Nemendur og kennarar tónlistardeildar eru
minntir á frestinn í lok haustmisseris (með fjölpósti og á deildarfréttum innri vefs skólans).
Einnig hefur hann verið kynntur nemendum á kynningarfundi í september. Umsóknarfrestur
NorTeas, samstarfsnet sviðslista er um miðjan janúar. Vakin er athygli á umsóknarfrestinum
í gegnum fjölpóst og á vefsíðu skólans í desember og aftur í janúar. Hjá öðrum
samstarfsnetunum er sótt um styrki jafnóðum, þ.e. um leið og samþykkt skólaumsókn liggur
fyrir hjá nemendum og um leið og samkomulag hefur náðst um kennaraskipti (dagssetningar
komnar á hreint og innihald kennslu liggur fyrir).

LÝSING:
Nemendastyrkur Erasmus er breytilegur ár frá ári en hljóðar að jafnaði uppá 500-650 evrur í
ferðastyrk auk 300-350 evrur í staðaruppbót á mánuði. Nemendum LHÍ býðst að fara í eitt
misseri í skiptinám á haust- eða vormisseri 2. árs í námi eða á haustmisseri 3. árs. Nemendur
geta sótt um undanþágu frá þessari reglu til fagstjóra/umsjónarkennara sinna og þurfa þá að
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færa rök fyrir lengri tíma nemendaskiptum. Ekki er algengt að nemendur sæki um
framlengingu á skiptinámi en helst er að finna dæmi um slíkt meðal nemenda í myndlist,
hljóðfæraleik og söng.
Skilyrði fyrir styrk:
Að nemandi hljóti samþykki heima- og gestaskóla um skiptinám og að fyrirliggjandi sé
gildandi tvíhliða samningur á milli skólanna tveggja (,,bilateral agreement”) og
námssamningur fyrir nemanda varðandi skiptinám hans (e. Learning Agreement).
Kennara- og starfsmannastyrkur Erasmus hljóðar uppá allt að því 1.000 evrur í ferðastyrk.
Greitt er skv. reikningi flugfargjalds og ávallt skal miða við lægsta mögulega verð til
áfangastaðar. Dagpeningar fyrir eina viku er 678 evrur.
Að fyrirliggjandi sé gildandi tvíhliða samningur á milli skólanna tveggja (,,bilateral
agreement”) og starfssamningur (e. Teaching/Training Program). Regla um tvíhliðasamning á
við um kennaraskipti en strangt til tekið ekki um starfsmannaskipti. Starfsmaður skal uppfylla
kröfur um lágmarksdvöl (5 dagar) og kennarar skulu uppfylla kröfu um lágmarkskennslu (5-8
vinnustundir). Kennari þarf ekki að vera í fullri stöðu/fastráðinn til að eiga rétt á Erasmus
styrk. En hann þarf að vera skráður kennari við skólann á því tímabili sem ferðast er.
Nordplus:
LHÍ er virkur þáttakandi í sjö Nordplus samstarfsnetum. Þau eru:
§
§
§
§
§
§
§

NordArk, á sviði arkitektúrs.
Cirrus, á sviði hönnunar.
Kuno, á sviði myndlistar.
Sibelius, á sviði tónlistar.
NorTeas, á sviði leiklistar.
DAMA, á sviði dans og nýmiðla.
ECA, á svið dans og tónlistar (áður EMD).

Reglur um nemenda- og kennarstyrki og úthlutun styrkja eru mismunandi eftir netum en eru
þó í grófum dráttum þessar:
Ferðastyrkur er 660 evrur frá Íslandi. Staðaruppbót fyrir nemendur er 180-200 evrur á
mánuði og dagpeningar kennara eru 75 Evrur á dag eða 350 Evrur fyrir vikudvöl. Kuno netið
greiðir beint inná persónulegan reikning nemanda/kennara en önnur net greiða inná reikning
LHÍ sem sér um að millifæra upphæð til styrkhafa. Alþjóðafulltrúi tilkynnir bókhaldi að
greiðsla sé væntanleg frá viðkomandi neti og hver eigi að fá hana. Bókhaldsdeild sér um að
millifæra á styrkhafa skv. upplýsingum frá alþjóðaskrifstofu og styrkþegi verður að skila
ferða- og gistikvittunum á móti eða senda reikning skv. styrkupphæð.

TILVÍSANIR:
§
§
§
§
§
§
§

http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-kennara-og-starfsmannaskipti/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-studentaskipti/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-policy-statement/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/nordplus/nordplus-styrkir/
http://www.lme.is/
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://www.nordplusonline.org/
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V503 KYNNING OG UMSÓKNIR UM SKIPTINÁM
TILGANGUR OG UMFANG:
Kynna tækifæri til skiptináms. Tryggja að nemendaskipti nemenda skólans fari fram á
faglegan, samræmdan og skipulagðan hátt í samræmi við reglur hverrar deildar og samninga
um nemendaskipti.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa, fagstjórar/umsjónarkennarar og deildarforsetar.

HVENÆR:
Alþjóðaskrifstofa heldur kynningarfundi fyrir nemendur í myndlist, tónlist, hönnun og
arkítekúr í september og febrúar ár hvert. Skráning í skiptinám á vormisseri skal lokið fyrir
miðjan september en fyrir 1. mars vegna skiptináms á haustmisseri. Tónlistarnemar verða að
skrá sig fyrir 1. mars, hvort sem um ræðir skiptinám á haust- eða vormisseri. Skráning fer
fram í MySchool.

LÝSING:
Kynningarfundir

Kynntir eru þeir styrkir sem eru í boði, Erasmus og Nordplus, og vakin athygli á því að
þeir gilda fyrir ákveðin landsvæði.
Fjallað er um tilhögun skiptináms, hvenær á námstíma nemendur geta farið í skiptinám
og vakin athygli á að skóladagatal LHÍ samræmist ekki alltaf skóladagatali gestaskóla, og
verður þá að gera viðeigandi ráðstafanir í samráði við alþjóðaskrifstofu.
Fjallað er um námsmat skiptinámsins og vakin athygli á þeim gögnum sem nemendum
ber að skila við heimkomu.
Sjá nánar gátlista.
Skráning í skiptinám
Undir „Mitt efni“ í MySchool er að finna skráningarform um skiptinám. Nemendur þurfa að
tryggja að allar persónuupplýsingar séu réttar á eyðublaðinu, haka við það misseri sem þeir
ætla í skiptinám á og gera lista yfir þá skóla sem þeir ætla að sækja um hjá.
Alþjóðafulltrúi staðfestir til LÍN hverju sinni hvaða nemendur eru að fara í skiptinám frá
skólanum.
Umsóknir til gestaskóla
Nemendur skoða sjálfir upplýsingar á heimasíðu skólanna um það hvernig sótt er um. Margir
skólar eru komnir með rafrænt umsóknarform á vef sínum á meðan aðrir nota stöðluð
umsóknarform, t.d. Nordplus eða AEC. Alþjóðaskrifstofa aðstoðar nemendur við þessa
upplýsingaleit ef þörf krefur.
Umsóknarfrestir skóla eru misjafnir en algengt er að þeir séu 1. apríl fyrir skiptinám á
haustmisseri og 1. nóvember fyrir skiptinámsdvöl á vormisseri. Helsta undantekningin frá
þessu eru tónlistarskólarnir sem almennt eru bara með einn umsóknarfrest á ári. Á
norðurlöndunum, Bretlandi, Hollandi og víðar er þessi frestur 1. mars en annars staðar nær
hann allt fram til 30. maí.
Umsókn til gestaskóla inniheldur: undirritað eintak umsóknarforms, sýnishorn af verkum
nemanda (útprentuð mappa, geisladiskur eða mynddiskur), ferilskrá og stutt bréf sem útskýrir
af hverju sótt er um á viðkomandi stað („letter of motivation“).
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Þegar nemandi er tilbúinn með umsóknargögn útbýr alþjóðafulltrúi fylgibréf með umsókn.
Þetta er staðlað bréf sem vottar að umsóknin sé send í samráði við heimaskóla. Þar kemur
fram nafn nemanda, á hvaða námsbraut hann er í heimaskóla, hversu langt viðkomandi er
kominn í námi og inn á hvaða námsbraut er sótt um og í hve langan tíma.
Nemandi póstleggur umsóknina á eigin kostnað en alþjóðafulltrúi sendir á sama tíma
tölvupóst til viðtakanda í gestaskóla til að láta vita af umsókninni og jafnframt biðja um
staðfestingu á því þegar sendingin hefur borist. Nemendum er ráðlagt að senda umsókn sem
almenna bréfasendingu. Ábyrgðar- og hraðsendingar eru kostnaðarsamar og er ekki gripið til
þeirra nema um sérstakar ástæður sé að ræða.
Svar frá gestaskólum berst í tölvupósti ýmist til alþjóðafulltrúa LHÍ, beint til nemanda eða
hvoru tveggja. Brýna þarf fyrir nemendum að láta gestaskóla vita hvort þeir þiggi boð um
skólavist eður ei.
LÍN
Alþjóðafulltrúi staðfestir til LÍN hverju sinni hvaða nemendur eru að fara í skiptinám frá
skólanum, hvert og í hve langan tíma. Sendur er listi í tölvupósti til LÍN með þessum
upplýsingum. Senda þarf uppfærðan lista eftir því sem við á.
Nemendur verða sjálfir að óska eftir því að fá námslán umreiknuð miðað við
gjaldmiðil/framfærslu þess lands sem ferðast er til. Þetta er gert með rafrænni skráningu.
Farið er inn á „mitt svæði“ ⇒námsmenn⇒sækja um⇒skiptinemi(ártal).
Námslán eru alltaf greidd út í íslenskum krónum.

TILVÍSANIR:
§
§

http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/skiptinam/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-studentaskipti/
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G503 GÁTLISTI VEGNA KYNNINGARFUNDA
KYNNINGARFUNDIR
Koma þarf eftirfarandi upplýsingum á framfæri:
§
§
§
§
§
§
§

Erasmus styrkur til skiptináms, umsóknarfrestur, upphæð styrks og það hvernig sótt er
um.
Nordplus styrkur til skiptináms, umsóknarfrestur, upphæð styrks og það hvernig sótt er
um.
Fyrirkomulag skiptináms, hvenær á námstíma hægt er að fara í skiptinám og hvað er til
ráða þegar námsannir heima- og gestaskóla skarast, hvernig sótt er um og um hver marga
skóla (samkeppni).
Ítreka skráningu skiptináms í MySchool.
Bent er á samstarfsskólalista á vefsíðu skólans.
Reynslusögur skiptinema á vefnum.
Segja frá þáttöku nemenda í hraðnámskeiðum (e. express mobility).
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V504 SKIPTINÁM FRÁ LHÍ
TILGANGUR OG UMFANG:
Undirbúa nemendur fyrir skiptináms erlendis eftir að viðkomandi nemandur hafa fengið pláss
hjá gestaskóla. Tryggja að skiptinám sé metið til eininga sem hluti af námi við LHÍ í
samræmi við reglur skólans og samninga um erlent samstarf.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa, fagsstjórar/deildarfulltrúar og deildarforsetar.

HVENÆR:
Við brottför og heimkomu nemenda.

LÝSING:
Brottför
Gátlisti sendur í tölvupósti til nemenda. Erasmus nemendur fá þennan lista sendan úr
Soloforms kerfinu, umsýslukerfi Landsskrifstofu.
Alþjóðafulltrúi, deildarfulltrúi og nemandi hittast á fundi skömmu fyrir brottför nemanda.
Gengið er frá samningi um styrk og samþykkt námsáætlun og áætlaður dvalartími.
Deildarfulltrúi skráir áætlaðan einingfjölda og dvalartíma í „athugasemdir“ í MySchool.
Nemendur minntir á hvaða gögnum ber að skila við heimkomu.
Alþjóðaskrifstofa biður gestaskóla að samþykkja námssamning (Learning Agreement) með
fyrirvara um breytingar, og senda skannað undirritað eintak til LHÍ.
Heimkoma
Ganga úr skugga um að námssamningur hafi verið undirritaður af gestaskóla.
Námsferill sendur deildarfulltrúa, sem sér um að námsmat eigi sér stað, færir inn einingar og
sendir upplýsingar til LÍN.
Nemendur sem hlotið hafa skiptinámsstyrk ber að skila dvalarvottorði og rafrænni
lokaskýrslu.
Lokagreiðsla Erasmus-styrkja fer ekki fram fyrr en að öll ofangreind skilyrði hafa verið
uppfyllt.

TILVÍSANIR:
§
§
§

Skólareglur
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-studentaskipti/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-policy-statement/
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V505 INNTAKA SKIPTINEMA
TILGANGUR OG UMFANG:
Tryggja að inntaka erlendra skiptinema í deildir skólans fari fram á faglegan, samræmdan og
skipulagðan hátt.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa og deildarforsetar, fagsstjórar/umsjónakennarar.

HVENÆR:
Að loknum umsóknarfrestum, 15. apríl fyrir haustmisseri og 1. nóvember fyrir vormisseri.

LÝSING:
Val á skiptinemum
Umsækjendur sækja um rafrænt og geta valið að setja fylgigögn í við hengi með umsókn.
Þeir nemendur sem vilja senda útprentað sýnishorn af verkum geta sent þau í pósti ásamt
öðrum fylgigögnum. Allir nemendur verða þó að skila rafrænni umsókn.
Alþjóðaskrifstofa sendir staðfestingu um að umsókn sé móttekin og lætur vita ef eitthvað af
eftirfarandi vantar: sýnishorn verka, ferilskrá og „letter of motivation“.
Þegar umsóknarfrestur er liðinn eru sendar út upplýsingar til deildarforseta og fagsstjóra um
fjölda umsókna á hverri námsbraut.
Flokka skal möppur með umsóknum eftir námsbrautum og senda á viðkomandi
fagstjóra/umsjónarkennara.
Fagstjórar/umsjónakennarar velja skiptinema í samráði við deildarforseta, sem ákvarðar
hversu mörgum plássum deildin hefur úr að spila, og alþjóðafulltrúa sem tekur tillit til
samningamála.
Ef fjöldi umsókna til einnar námsbrautar er umfram 15 ákveður alþjóðaskrifstofa í samráði
við deildarforseta hvernig forvali skuli háttað, til að létta álag á fagsstjóra/umsjónarkennara.
Svör til umsækjenda
Svör eru send í tölvupósti til umsækjenda og alþjóðaskrifstofu heimaskóla.
Þeim nemendum sem boðin er skólavist er sendur tölvupóstur með skönnuðu eintaki af
inntökubréfi ásamt praktískum upplýsingum, sjá gátlista. Nemendum er boðið að fá frumrit
þessara bréfa í pósti.
Í inntökubréfi kemur fram á hvað forsendu nemandi er tekinn inn, þ.e. hvort um er að ræða
skiptinám (nemendur sem koma frá skólum sem Listaháskólinn hefur gert tvíhliða samning
við) eða gestanám (visiting studies). Gestanemendum er gert að greiða skólagjöld í samræmi
við skólagjöld staðarnemenda.
Skráning í nemendabókhald
Listi yfir þá nemendur sem von er á sendur út til deildarfulltrúa, deildarforseta og rektors.
Umsóknir flokkaðar í MySchool eftir því hvort þeim var hafnað, þær dregnar tilbaka eða
samþykktar.
Umsækjendur „virkjaðir“ svo þeir færist yfir í nemendabókhald skólans.
Nemendur eru skráður með gerfi kennitölu þar sem kennitölur eru ekki gefnar út fyrr en eftir
að nemendur eru komnir til landsins. Notast er við fyrirkomulagið:
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fæðingardagur+mánuður+ár+1234 (xxxxxx-1234). Fyrir netföng/notendanöfn er notast við
fyrirkomulagið: nafn+ár (nemandi13) („Virkir nemar – inni“)

TILVÍSANIR:
§
§
§

Handbók fyrir erlenda nemendur og kennara
http://english.lhi.is/international/exchange-studies/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-policy-statement/
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G505 GÁTLISTI VEGNA INNTÖKU SKIPTINEMA
Svarbréf til umsækjenda sem hlotið hafa skólavist skal innihalda:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Skannað eintak inntökubréfs (Admission Letter).
Upplýsingar um námstíma (mikilvægar dagssetningar).
Móttökufund fyrir skiptinema (orientation meeting).
Reglur um dvalarleyfi og/eða skráningu búsetu (kennitöluumsókn).
Aðgang að húsnæðissíðu.
Upplýsingar um tungumálanámskeið.
Link inná Study in Iceland vefsíðuna.
Link inná fésbókarhóp (t.d. LHÍ International Autumn 2013).
Nemendur eru beðnir um að staðfesta það hvort þeir þiggi boð um skólavist.
Nemendur eru beðnir um að láta vita óski þeir eftir að fá frumrit inntökubréfs sent í pósti.
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V506 SKIPTINÁM VIÐ LHÍ
TILGANGUR OG UMFANG:
Að tryggja að vel sé tekið á móti erlendum skiptinemum sem koma til LHÍ, veita þeim aðstoð
á meðan dvöl stendur og kveðja með formlegum hætti.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa, deildarfulltrúar og fagsstjóra/umsjónakennarar.

HVENÆR:
Í byrjun og lok vor- og haustmisseris.
LÝSING:
Koma
Nemendaskírteini: alþjóðaskrifstofa sendir lista yfir skiptinema sem staðfest hafa komu sína á
þann þjónustufulltrúa sem sér um að panta stúdentaskírteini. Þjónustufulltrúi hefur samband
við nemendur og biður þá að senda sé mynd fyrir skírteinið. Móttökuritari á aðalskrifstofu
setur skírteini í umslag fyrir hvern og einn nemanda ásamt aðgangsorði og lykilorði að
MySchool, sem gildir einnig fyrir internet og prentara í skólanum. Nemendaskírteini er
ennfremur lykill að húsnæði skólans og miðast aðgangur við námsbraut.
Kynningarfundur:
Alþjóðaskrifstofa heldur kynningarfund fyrir skiptinemahópinn á fyrsta kennsludegi vor- og
haustmisseris. Boðið er upp á kaffi og kleinur og sagt frá fyrirhugaðri kynnisferð og
skiptinemaboði. Afhent eru nemendaskírteini og aðgangsorð fyrir MySchool kerfið
(samanstendur af netfangi nemanda og aðgangsorði). Annað – sjá gátlista.
Viðtalstími í deildum:
Skiptinemar fá upplýsingar um stundatöflu og námskeið hjá deildarfulltrúum sinna deilda,
sem einnig kemur þeim í samband við fagsstjóra/umsjónarkennara. Æskilegt er að nemendur
hitti fagsstjóra/umsjónarkennara í upphafi námstíma til að ræða námsmarkmið.
Önnur umsýsla:

Yfir misserið annast alþjóðaskrifstofa ýmis vottorð fyrir skiptinemendur s.s.
dvalarvottorð, námssamning o.fl. sem krafist er frá heimaskóla viðkomandi.
Kynnisferð og skiptinemaboð. Í upphafi annar er skipulögð kynnisferð um
Listaháskólann og á svipuðum tíma hefur rektor staðið fyrir boði á heimili sínu til að
bjóða skiptinemendur velkomna í skólann (welcoming party).
TILVÍSANIR:
§
§
§
§
§

http://www.skra.is/pages/1033
http://english.lhi.is/international/exchange-studies/
http://english.lhi.is/international/language-courses/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-policy-statement/
http://www.ask.hi.is/id/304
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G506 GÁTLISTI KYNNINGARFUNDUR MEÐ
SKIPTINEMUM
Veittar eru upplýsingar um:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Listaháskólann, deildir/námsbrautir.
Bókasafn og stoðþjónustu.
Nemendafélög og félagslíf.
Skráning í námskeið (vísað á deildarfulltrúa).
MySchool (hvernig hægt er að breyta málumhverfi í ensku).
Reglur um ástundum.
Reglur um nemendaskírteini (sem gilda sem aðgangslykill).
Umsókn um kennitölu.
Introduction to Iceland prógrammið.
Íslenskunámskeið.
Heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu.
Öruggan ferðamáta (Safe Travel).
Sundlaugar – ódýr líkamsræktarkostur!
Strætó.

Algengar spurningar frá skiptinemum:
§
§
§

Hvar er hægt að kaupa símkort?
Hvar er hægt að leigja hjól eða kaupa ódýrt?
Hvar er ódýrast að kaupa í matinn eða til heimilisins?

Annað:
§
§
§

Tekið er ljósrit af vegabréfi og sjúkratryggingakorti nemenda.
Minnt er á að nemendur skulu safna gögnum fyrir brottför er varða námsmat og Erasmus
styrkinn, s.s. dvalarvottorð, learning agreement og annað.
Ef nemendur vilja að fá einingar fyrir sjálfstæða vinnu þarf að semja um það fyrirfram og
ræða við deildarfulltrúa um fyrirkomulagið.
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V507 VIÐHORFSKANNANIR OG ENDURGJÖF
TILGANGUR OG UMFANG:
Tilgangur er að meta fjölþjóðleg verkefni og fylgjast með gæðum skiptináms sem farið er í
eða boðið er uppá við LHÍ. Um er að ræða annars vegar spurningalista á ensku fyrir erlenda
nemendur sem dvelja hér og hins vegar rafræna lokaskýrslu í Erasmus kerfinu fyrir
staðarnemendur sem velja að fara í skiptinám.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa.
HVENÆR:
Könnun meðal erlendra skiptinema fer fram við lok dvalar þeirra í Listaháskólanum en
íslenskir skiptinemendur skulu skila rafrænni lokaskýrslu eða reynslusögu að loknu
skiptinámi.

LÝSING:
Á hverju misseri kemur inn umtalsverður hópur af erlendum skiptinemendum og sömuleiðis
fer hópur íslenskra nemenda út í skiptinám. Það er mjög mikilvægt að fá endurgjöf erlendra
skiptinema um dvöl þeirra við skólann, og sömuleiðis að safna saman upplýsingum um það
hvernig okkar nemendum reiðir af á erlendri grundu.
Viðhorfskönnun til erlendra nemenda fer fram nafnlaust og fyllsta trúnaði er heitið í garð
birtingu niðurstaðna. Tölvupóstur er sendur út á nemendahópinn og hann beðinn um að svara
könnun (skjal sent sem viðhengi) og skila nafnlaust inn til þjónustufulltrúa. Nemandur eru
hvattir til að svara á hreinskilinn en jafnframt sanngjarnan hátt. Í lok hverrar annar er haldinn
stuttur kveðjufundur með rektor þar sem boðið eru uppá léttar kaffiveitingar. Á þessum fundi
gefst alþjóðafulltrúum jafnframt tækifæri til að dreifa viðhorfskönnunni til þeirra sem hafa
enn ekki skilað henni inn.
Alþjóðaskrifstofa kynnir niðurstöður viðhorfskönnunar einu sinni til tvisvar á ári á
framkvæmdarráðsfundi. Jafnframt eru niðurstöður varðandi staðarnemendur í skiptinámi
kynntar eftir því sem þurfa þykir.
Stefnt er á að viðhorfskönnun fyrir erlenda nemendur verði rafræn frá og með haustmisseri
2013.

TILVÍSANIR:
§
§
§

http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-studentaskipti/
http://lausn.is/flex/soloforms/1002/SoloForms.html#mode=report;id=1000045;lang=en
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-policy-statement/
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V508 HRAÐNÁMSKEIÐ
TILGANGUR OG UMFANG:
Tryggja skipulagt og samhæft ferli vegna þáttöku skólans í hraðnámskeiðum (e. express
mobility). Norræn samstarfsnet standa reglulega fyrir hraðnámskeiðum eða bjóða styrki til
nemenda til að heimsækja aðra skóla netsins vegna styttri dvalar, þ.e. þáttöku í 1 – 3ja vikna
námskeiði.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa, deildarfulltrúar og deildarforsetar.

HVENÆR:
Um leið og norrænt net hefur tilkynnt um harðnámskeið er send út tilkynning til nemenda
LHÍ um námskeiðið.

LÝSING:
Að senda nemendur á hraðnámskeið
Það net sem stendur fyrir hraðnámskeiðinu greiðir ferðastyrk frá Íslandi að upphæð 660 evrur.
Nemandi sækir um pláss á námskeiði með því að senda tölvupóst til viðkomandi nets eða
þess skóla sem stendur fyrir námskeiðinu.
Þegar nemanda er tilkynnt um að honum hafi verið boðið pláss á námskeiðinu sækir hann um
leyfi hjá fagstjóra/umsjónarkennara fyrir því að sækja námskeiðið. Ef námskeiðið rekst á við
mikilvæga þætti í stundatöflu heima fyrir er ekki veitt leyfi fyrir þátttöku.
Alþjóðaskrifstofa leiðbeinir nemandanum varðandi umsókn um styrk. Nemandi fyllir útí
styrkeyðublað, fær undirskrift síns fagstjóra/umsjónarkennara og skilar því loks inn til
alþjóðaskrifstofu LHÍ.
Alþjóðaskrifstofa sendir styrkumsókn til netsins sem stendur fyrir námskeiðinu.
Nemendur skulu sjálfir bóka og greiða fyrir ferð sína á námskeiðið og einnig sjá um bókun
gistingu nema annað hafi komið fram í auglýsingu um námskeiðsins.
Styrkurinn er ýmist lagður beint inná reikning nemanda eða reikning LHÍ sem þá sér um að
millifæra styrk til nemanda. Nemandi þarf að skila reikning fyrir flugmiða og gistingu til LHÍ
vegna þessarar millifærslu eða senda reikning fyrir upphæð styrksins.
Alþjóðafulltrúi þess skóla sem heldur námskeiðið sendir nemendum öll þau gögn og
upplýsingar um námskeiðið sem þau þarfnast fyrir brottför frá heimalandi.
Alþjóðafulltrúi skólans sem heldur námskeiðið útbýr vottorð að námskeiði loknu sem
staðfestir að viðkomandi nemandi hafi lokið námskeiðinu og hvað það telur margar ECTS
einingar.
Deildarfulltrúar færa einingar inn í MySchool kerfið/námsferil nemanda.
Í lok hraðnámskeiðs á gestaskóli að afhenda nemanda matsblað sem skilað er inn annað hvort
til heima- eða gestaskóla eða beint til netsins.
Að halda hraðnámskeið
Hraðnámskeið eru haldin í samráði við norræn samstarfsnet.
Þegar LHÍ stendur fyrir slíku námskeið þarf að taka saman lýsingu á námskeiði sem felur í
sér auk almennrar lýsingar, upplýsingar um tímasetningu, einingafjölda, og learning
outcomes.
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Námskeiðið er ýmist auglýst í gegnum viðkomandi samstarfsnet eða beint til samstarfsskóla,
sbr. hraðnámskeið innan KUNO netsins (KUNO express námskeið).
Send er staðfesting á þá nemendur sem valdir hafa verið til þáttöku á námskeiðinu og þeir
beðnir um að staðfesta þáttöku sína sem fyrst. Aðrir nemendur fá senda neitun í tölvupósti
eða tilkynningu um að þeir séu á biðlista.
Nemandinn sem von er á fær upplýsingar í sínum heimaskóla varðandi umsókn um styrk.
Listaháskólinn sendir út praktískar upplýsingar varðandi veðurfar, flugrútu, gistimöguleika
og annað.
Deildarfulltrúar láta alþjóðaskrifstofu vita ef nemandi á að taka með sér efni eða önnur
gögn/tæki til að nota á námskeiðinu.
Í lok námskeiðs staðfestir deildarfulltrúi hvort nemandi hafi lokið/staðist námskeiðið.
Alþjóðskrifstofa sendir út vottorð á nemanda (með cc á alþjóðafulltrúa heimaskóla) um
þáttöku hans í námskeiðinu. Á vottorðinu skal koma fram einingafjöldi námskeiðs og stutt
lýsing á ensku.

TILVÍSANIR:
§
§
§

http://www.kuno.no/kuno_activities/express_mobility
http://www.kuno.no/find/express_courses
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/kuno-express/
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V509 STARFSNÁM
TILGANGUR OG UMFANG:
Tryggja að starfsnám nemenda fari fram á faglegan, samræmdan og skipulagðan hátt, og í
samræmi við reglur hverrar deildar og samninga um starfsnám.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa, fagstjórar/umsjónarkennarar og deildarforsetar.

HVENÆR:
Starfsnám nemenda fer ýmist fram á sumarmánuðum í lok skólaárs (starfsnám sem metið er
sem hluti af námi en ekki til eininga) eða inná skólaárinu (metið til eininga í samráði við
fagstjóra/umsjónarkennara), sbr. starfsnám sem skylduhluti náms á námsbrautunum
sviðshöfunda og samtímadans.

LÝSING:
Kynningarfundir
Alþjóðafulltrúi heldur kynningarfund í hverri deild fyrir sig og jafnframt sérstaklega innan
þeirra námsbrauta þar sem skiptinám og starfsnám er skylduhluti náms. Farið er yfir
umsóknarferlið og tækifæri til styrkja, námslán og tilhögun starfsnámsins almennt og hver
reynslan hefur verið af starfsnámi nemenda til þessa.
Farið er yfir fyrirkomulag námsmats við heimkomu ef um starfsnám til eininga er að ræða og
jafnframt fjallað um önnur gögn sem nemendum ber að skila við heimkomu að loknu
starfsnámi.
Kynningarfundir nemenda: frá og með haustmisseri 2010 var ákveðið að biðja þá nemendur
sem snúa tilbaka úr skiptinámi og starfsnámi að segja frá reynslu sinni á sérstökum
kynningarfundi. Þessir fundir eru haldnir í hverri deild eftir því sem við og þá koma saman
þeir nemendur sem hafa dvalið erlendis á s.l. námsmisseri/námsári. Þeir segja frá reynslu
sinni og sýna myndir frá dvölinni. Nemendur og kennarar deildanna eru eindregið hvattir til
að mæta á þessa fundi.
Umsóknir um starfsnám
Nemendur senda sjálfir fyrirspurnir til fyrirtækja / listamanna erlendis til að leita eftir
tækifærum til starfsnáms.
Þegar nemandi er kominn með vilyrði fyrir starfsnámi er gerður starfsnámssamningur.
Alþjóðaskrifstofa aðstoðar nemendur við gerð samningsins sem síðan er undirritaður af öllum
aðilum: nemanda, sendanda (LHÍ) og móttökuaðila.
Þegar samningur hefur verið undirritaður af öllum aðilum sendir alþjóðaskrifstofa skannað
eintak í pósti á móttökuaðilann úti og ítrekar það að viðkomandi geti haft samband við
skólann ef eitthvað kemur uppá meðan á starfsnám nemanda fer fram.
Alþjóðaskrifstofa útbýr Europassa, evrópska starfsmenntavegabréfið fyrir nemandann og
sendir honum í tölvupósti.
Það sem huga þarf að fyrir brottför
§
§
§
§
§

Nemendur skulu afla sér upplýsingar um tryggingar á vinnustað
Nemendur skulu hafa meðferðis vegabréf og evrópska sjúkratryggingarkortið
Gögn sem nemendum ber að skila að loknu starfsnámi
Rafræn lokaskýrsla Erasmus
Afrit af Europassa (vottun starfsnáms og staðfesting á dvöl)
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TILVÍSANIR:
§

http://lhi.is/skolinn/althjodlegt-samstarf/skiptinam/starfsnam/
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V510 KENNARA- OG STARFSMANNASKIPTI
TILGANGUR OG UMFANG:
Efla kennara- og starfsmannaskipti til og frá Listaháskólanum. Tryggja að þessi skipti fari
fram á faglegan, samræmdan og skipulagðan hátt, og í samræmi við reglur landskrifstofu
Menntaáætlunar Evrópusambandsins, Nordplus menntaáætlunarinnar og tvíhliða samninga á
milli skólanna.

ÁBYRGÐ:
Alþjóðaskrifstofa, deildarforsetar, rektor og framkvæmdarstjóri.

HVENÆR:
Umsóknarfrestir fyrir Erasmus kennara- og starfsmannaskiptastyrki er 15. maí ár hvert.
Umsóknarfrestur fyrir Nordplus kennarskiptastyrki er misjafn eftir samstarfsnetum. Hann er 9.
janúar ár hvert á sviði tónlistar og 20. janúar á sviði leik- og danslista. Önnur samstarfsnet
eru ekki með formlegan umsóknarfrest en brýnt er að kennari beri sig eftir styrk á fyrri hluta
skólaársins ætli hann að ferðast á síðari hluta ársins til að eiga betri möguleika á styrkveitingu.
Þá hefur viðkomandi samband við alþjóðafulltrúa síns heimaskóla sem sækir um styrk til
viðkomandi nets.

LÝSING:
Kynning á styrkjum
Á heimasíðu er að finna upplýsingar um styrkina, umsóknarfresti o.fl.
Alþjóðafulltrúi er tilbúinn til að mæta á deildarráðsfundi þegar þess er óskað til að kynna
styrkina.
Styrkir eru auglýstir á vefsíðu skólans og í fjölpósti eftir því sem við á.
Erlendir gestakennarar
Þegar kennari eða starfsmaður samstarfsskóla leitar til alþjóðafulltrúi og óskar eftir að koma
til LHÍ lætur alþjóðafulltrúi viðkomandi deild vita.
Oft þarf að óska eftir frekari upplýsingum frá viðkomandi, m.a. hvaða hugmyndir
viðkomandi aðili hefur um innihald kennslu. Oftast er einnig farið fram á að viðkomandi
aðili sendi ferilskrá og/eða sýnishorn af verkum.
Ef um kennaraskipti er að ræða og viðkomandi deild hefur samþykkt að taka á móti
viðkomandi er ákveðið hver sé tengiliður viðkomandi innan deildar. Sá aðili annast þá
móttökur í skólanum, skipuleggur starfið sem skiptin fela í sér o.s.frv.
Ef um starfsmannaskipti er að ræða gengur alþjóðafulltrúi úr skugga um hvort skiptin séu
mögulega, hver muni taka á móti viðkomandi og í hve langan tíma. Alþjóðafulltrúi ásamt
viðkomandi starfsmanni LHÍ (móttökuaðili) skipuleggur síðan dagskrá í samræmi við óskir
erlenda starfsmannsins.
Í langflestum tilvikum ber Listaháskólinn ekki beinan kostnað af þessum skiptum nema um
það sé samið fyrirfram (t.d. ef LHÍ hefur að fyrra bragði óskað eftir að fá viðkomandi
kennara/starfsmann í heimsókn). Sjálfsagt þykir þó að einhver lágmarks kostnaðir hljótist af
dvölinni, sbr. að viðkomandi sé boðið uppá máltíð í skólanum eða honum sýndar byggingar
skólans eða aðrir staðir í borginni (bensínkostnaður).
Alþjóðafulltrúi skrifar undir þau gögn sem styrkþegi hefur meðferðis (samninga og
dvalarvottorð sem viðkoma styrknum).
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Að fara í kennara- eða starfsmannaskipti
Styrkþegi leitar eftir samningum við þann skóla er hann óskar er eftir að fara til. Semja þarf
um dvalartíma, innihald kennslu og ganga frá gerð samnings ef um er að ræða Erasmus skipti
(training programme/teaching programme).
Heimaskóla þarf að hafa borist boðsbréf frá viðkomandi skóla áður en úthlutun styrks fer
fram. Jafnframt er æskilegt að á sama tíma berist teaching programme eða training
programme, hið síðarnefnda er fyrir starfsmannaskipti.
Þegar starfsmaður hefur fengið úthlutun styrks skilar hann inn gögnum um ferðakostnað til
alþjóðafulltrúa (afrit af reikningi flugfarseðils til áfangastaðar). Ávalt skal miða lægsta
hugsanlega fargjald eða sem því kemst næst.
Erasmus styrkur er greiddur út í hlutföllunum 80/20, 80% heildarstyrks fyrir brottför og 20%
við heimkomu eða þegar styrkþegi hefur skilað inn rafrænni lokaskýrslu Erasmus og
dvalarvottorði frá móttökuaðila.
Nordplus styrkur er ýmist lagður inná reikning LHÍ (frá viðkomandi samstarfsneti) sem síðan
millifærir á styrkþega, eða beint inná reikning styrkþega. Þetta fer eftir vinnulagi hvers
samstarfsnets.
Mælst er til þess að styrkþegar deili reynslunni formlega með kollegum sínum. Þetta hefur
verið gert með frásögn og myndasýningu inná stoðsviða- eða deildarráðsfundum.
Upphæð styrkja
Erasmus styrkur samanstendur af ferðastyrk (greiðist samkvæmt kvittunum en að hámarki
1.000 evrur), dagpeningum á bilinu 120-57 evrur á dag (fer eftir lengd dvalar og lækka eftir
því sem dvöl er lengri). Heildarstyrkur getur ekki orðið hærri en 2.000 €.
Nordplus styrkir eru misháir eftir samstarfsnetum en eru að jafnaði 660€ í ferðastyrk auk
dagpeninga (70€ á dag). Styrkirnir eru greiddir út í einu lagi fyrir brottför.
Ætlast er til að styrkþegar bóki sínar ferðir og gistingu erlendis sjálfir. Þeir bera straum af
öllum kostnaði sem kann í sumum tilfellum að fara yfir upphæð styrksins. Styrkþegar halda
hins vegar launum sínum hjá LHÍ á meðan á dvöl erlendis stendur (á við um fastráðna
starfsmenn).

TILVÍSANIR:
§
§
§
§
§
§
§

http://www.lme.is/page/ErasmusStarfsmannaskipti
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/erasmus-kennara-og-starfsmannaskipti/
http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/nordplus/nordplus-styrkir/nemenda-og-kennarastyrkir/
http://www.kuno.no/kuno_activities/teacher_mobility
http://www.nordplusmusic.net/index.php?id=15
http://www.norteas.com/teachers/
http://cirrusnetwork.net/activities/teachers-mobility
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V511 LEONARDO MANNASKIPTAVERKEFNI –
VERKEFNISSTJÓRNUN
TILGANGUR OG UMFANG:
Tilgangur mannaskiptaverkefnanna er að veita útskrifuðum nemendum skólans tækifæri til að
öðlast starfsreynslu að loknu námi sem tengist beint námi þeirra og veitir þeim innsýn inní
greinina erlendis. Ávinningur mannaskipta felur m.a. í sér nýja verkfærni, tungumálaþjálfun
og viðskiptasambönd til framtíðar. Slík reynsla eykur sjálfstraust viðkomandi til að sækja um
frekari störf í sinni grein heima eða erlendis. Leonardo styrkurinn auðveldar nemendum bæði
að sækja um starfsnám (fyrirtæki gefa styrkþegum oft frekar kost á starfsnámi en þeim sem
eru án styrks) og að sjá sér farborða á meðan á dvölinni erlendis stendur.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður Alþjóðaskrifstofu, deildarforsetar, rektor.

HVENÆR:
Listaháskólinn sækir árlega um mannaskiptastyrki í flokknum PLM (people in the labour
market) og er nýtt verkefni búið til í kringum hverja umsókn. Aðeins fyrirtæki og stofnanir
geta sótt um þessa styrki og m.a. þess vegna hefur Listaháskólinn kosið að sækja um styrk í
sjóðinn þar sem útskrifaðir nemendur eiga almennt ekki kost á að sækja um styrkinn í
gegnum aðra aðila. Umsóknarfrestur fyrir Leonardo mannaskiptaverkefni er í byrjun febrúar
ár hvert. Í maí liggur svo fyrir hvort verkefnið hefur hlotið styrk frá landskrifstofu og þá er
hægt að auglýsa styrki lausa til umsóknar skv. úthlutun.

LÝSING:
Á umsóknartíma og fram til maí safnar verkefnisstjóri netföngum þeirra á póstlista sem hafa
sent inn fyrirspurnir út af styrknum á póstlista.
Þegar ljóst er hvort verkefnið hefur hlotið úthlutun er áætlað hve margir styrkþegarnir geta
orðið og styrkir auglýstir lausir til umsóknar á ytri vef skólans. Einnig er send út tilkynning
um lausa styrki á póstlista verkefnisins. Til póstlistahóps eru jafnframt sendar upplýsingar um
gögn sem skila þarf inn til að viðkomandi geti átt von á styrk. Tilkynnt er hversu mikil
samkeppni virðist vera um styrkinn og hópnum gert grein fyrir að þeir sem eru fyrstir að skila
inn gögnum eigi meiri möguleika á að hljóta styrk.
Verkefnisstjóri sækir um Europass, Evrópska starfsmenntavegabréfið fyrir áætlaðan fjölda
styrkþega. Landskrifstofa gefur út númer vegabréfanna.
Þeir nemendur sem eru tilbúnir með ,,Letter of Intent” og undirritaðan starfsþjálfunarsamning
(training agreement) frá fyrirtæki njóta forgangs. Ekki er hægt að lofa einstaklingum styrk
fyrr en þessi gögn hafa borist.
Almenna reglan varðandi styrkúthlutun er ,,fyrstur kemur, fyrstur fær”. Verkefnisstjóri skal
jafnframt reyna að uppfylla þau markmið verkefnissins að styrkir dreifist á milli deilda
skólans. Komi til þess að velja þurfi á milli styrkþega skal taka tillit til eftirfarandi þátta:
dreifingu styrkja á deildir, dreifingu eftir fögum, innihaldi starfsþjálfunarlýsingar (gæðamat)
og dreifingu eftir kyni. Önnur forgangsatriði skulu höfð til hliðsjónar (national priorities),
t.a.m. ,,að láta atvinnulausa njóta forgans” en það voru áhersluatriði árið 2010 og 2011.
Deildarforsetar aðstoða verkefnisstjóra við val á styrkþegum.
Þegar styrkþegi hefur skilað inn tilskyldum gögnum er æskilegt að hann eigi fund með
verkefnisstjóra sem fyrst þar sem samningur á milli LHÍ og viðkomandi er settur upp,
skilmálar styrksins ræddir sem og það sem framundan er hjá styrkþega. Styrkþegar vinna
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nokkuð sjálfstætt að því að finna sér móttökuaðila, finna húsnæði og annað er snýr að dvöl
þeirra úti. Styrkþegar geta leitað ráða hjá verkefnisstjóra varðandi þessi atriði.
Verkefnisstjóri ræðir við alla styrkþega um tryggingar (Evrópska sjúkratryggingu,
ferðatryggingar sem og það hvort fyrirtækið úti er með tryggingar ef viðkomandi skildi t.a.m.
verður valdur að skemmdum á tækjabúnaði), Europassann og önnur gögn sem skila ber til
verkefnisstjóra í lok starfsþjálfunartímans. Þá er það rætt sérstaklega um það að styrkþega
ber að hafa tafarlaust samband við verkefnisstjóra ef vandræði koma upp á
starfsþjálfunartímabilinu, sérstaklega ef það varðar styttingu á tímabili starfsþjálfunarinnar.
Styrkurinn er greiddur út í hlutföllunum 80/20, þ.e. 80% heildarstyrks fyrir brottför og 20%
eftir að styrkþegi hefur skilað tilsettum gögnum.
Í lok starfstíma skal styrkþegi skila inn eftirtöldum gögnum til verkefnisstjóra:
§
§
§
§
§

Afriti af Europass starfsmenntavegabréfi (undirritað af móttökuaðila)
Brottfaraspjaldi (flug til áfangastaðar) eða annars konar staðfestingu á ferðalagi
Undirrituðu eintaki af lokaskýrslu úr Leopass kerfinu
Staðfestingu á dvalartíma ef hann kemur ekki fram í Europassa
Reynslusögu: 1-2 bls. Persónuleg frásögn af upplifun viðkomandi: hvernig var vinnan,
borgin, félagslífið o.s.frv.

Verkefnisstjóri færir allar upplýsingar inní rafrænt skráningarkerfi Leonardo, ECAS Mobility
Tool. Í lok verkefinstímans er gerð lokaskýrsla þar sem gera þarf upp m.a. fjármálahluta
verkefnisins í ECAS kerfinu. Efnislegum þætti lokaskýrslunnar er skilað inn í word formati.
Í efnislegum þætti er hægt að notast við lokaskýrslur nemenda sem og reynslusögur.
Ekki er hægt að vinna lokaskýrslu verkefnisins fyrr en allir styrkþegar hafa skilað inn öllum
tilskildum gögnum. Afrit af þeim eiga að fylgja lokaskýrslu.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§

http://lhi.is/althjodlegt-samstarf/leonardo-mannaskipti/
http://www.lme.is/page/LeonardoMannaskipti
http://www.lme.is/id/205
http://www.lme.is/id/206
http://www.lme.is/id/207
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6. BÓKASAFN OG
UPPLÝSINGAÞJÓNUSTA
V600 Fundir og samráð bókasafns og uppplýsingaþjónustu
V601 Innkaup og áskriftir
V602 Skýrslugerð
V603 Móttaka og birting lokaritgerða
V604 varðveisla og umsýsla safnkosts
V605 Þjónusta við starfsfólk og nemendur
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V600 FUNDIR OG SAMRÁÐ BÓKASAFNS OG
UPPLÝSINGAÞJÓNUSTU
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þess að upplýsingum um stefnu bókasafns, starfsemi, aðföng, aðbúnað og þjónustu
sé miðlað innan sviðsins, til annarra starfsmanna skólans og samstarfsaðila utan hans. Í
framhaldi er metinn árangur af starfsemi sviðsins og virkni verklagsreglna.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu.

HVENÆR:
Reglulega yfir árið.

LÝSING:
Samráðsfundir:
Samráðsfundir starfsmanna bókasafns eru haldnir á tveggja vikna fresti. Á þeim er farið yfir
helstu verkefni safnsins, breytingar og nýjungar, auk verkefna framundan. Forstöðumaður
miðlar einnig upplýsingum um starfsemi og verkefni skólans til starfsmanna.
Forstöðumaður ber ábyrgð á að miðla ákvörðunum, sem teknar eru á þessum fundum og
snerta aðra, til þeirra er málið varða, t.d stjórnenda skólans, fastra starfsmanna og kennara
eða nemenda. Það er annað hvort gert með tölvupósti eða á innra neti skólans (MySchool).
Ekki eru skrifaðar fundargerðir á þessum fundum, en fundarefni hvers fundar er sett í
handbók bókasafns.
Samráðsfundir háskólabókavarða:
Samráðsfundir allra forstöðumanna háskólabókasafna á landinu eru haldnir u.þ.b. fjórum
sinnum ári, eða tvisvar á hverju misseri. Á þeim er farið yfir starfsemi safnanna, ákvarðanir
teknar í málefnum sem snerta öll söfnin sameiginlega og nýjungar kynntar.
Forstöðumaður ber ábyrgð á að miðla því sem fram kemur á fundunum til rektors ef upp
koma mál sem varða hagsmuni Listaháskólans. Einnig miðlar forstöðumaður upplýsingum af
þessum fundum til starfsmanna bókasafnsins eftir því sem við á.
Fundargerðir eru skrifaðar á hverjum fundi og liggja þær hjá forstöðumanni.
Samráðsfundir notendafræðsluhóps háskólabókasafnanna:
Samráðsfundir notendafræðsluhóps háskólabókasafnanna eru haldnir með óreglulegu millibili
nokkrum sinnum á ári. Hver háskóli ber ábyrgð á að tilnefna einn fulltrúa úr sínum skóla í
hópinn. Á þessum fundum er farið yfir notendafræðslu safnanna, nýjungar og hugmyndir um
sameiginlega vinnu.
Fulltrúi Listaháskóla Íslands í hópnum ber ábyrgð á að miðla því sem fram fer á fundunum til
sinna samstarfsmanna.
Fundargerðir eru skrifaðar á hverjum fundi og liggja þær hjá fulltrúa hvers safns.

TILVÍSANIR:
§

Verkefnaáætlun bókasafns aðgengileg á sameiginlegu vefsvæði skólans:
Háskólaskrifstofa: Bókasafn og upplýsingaþjónusta: Verkefnaáætlun 2013-2014.
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§
§
§

Samantektir funda starfsmanna á bókasafni aðgengilegar á sameiginlegu vefsvæði
skólans: Háskólaskrifstofa: Bókasafn og upplýsingaþjónusta: Fundir: Fundir starfsmanna.
Fundargerðir háskólabókavarða eru aðgengilegar hjá forstöðumanni.
Fundargerðir Alefli, notendafræðsluhóps bókasafna, aðgengilegar hjá fulltrúa hópsins.
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V601 INNKAUP OG ÁSKRIFTIR
TILGANGUR OG UMFANG:
Framkvæmd innkaupa bókasafns og upplýsingaþjónustu og að ábyrgð á þeim sé skýr.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu.

HVENÆR:
Eftir að rekstraráætlun skólaárs er tilbúin að vori.

LÝSING:
Þegar rekstraráætlun bókasafnsins liggur fyrir samþykkt af stjórn að vori tekur forstöðumaður
ákvörðun um hve miklu fé á að ráðstafa í innkaup á gögnum fyrir hverja deild næsta skólaár.
Forstöðumaður skiptir fénu niður eftir því hvort um er að ræða bækur, önnur gögn, tímarit og
gagnasöfn.
Deildarforsetum eru sendar upplýsingar um fjárhagsáætlun fyrir sína deild og sjá svo um að
gera viðeigandi aðilum innan deildar ljóst hvert fjármagnið er fyrir hvert ár. Fagstjórar sjá um
að panta bækur fyrir hverja deild og/eða námsbraut.
Við val á efni til kaupa er aðfangastefna bókasafns LHÍ 2009-2013 höfð til hliðsjónar
(aðgengileg á vef skólans).

TILVÍSANIR:
§
§

Starfsmannahandbók bókasafns og upplýsingaþjónustu.
Aðfangastefna bókasafns LHÍ 2009-2013.
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V602 SKÝRSLUGERÐ
TILGANGUR OG UMFANG:
Að skýrslur háskólabókasafns til Hagstofu Íslands og vegna ársfundar skólans séu unnar
tímanlega og í samræmi við verklagsreglur.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu.

HVENÆR:
Ársskýrsla - Hagstofa: að hausti árlega.
Skýrsla fyrir ársfund: fyrir lok nóvember árlega.

LÝSING:
Hagstofa Íslands:
Hagstofa Íslands kallar á hverju hausti eftir stöðluðum upplýsingum úr rekstri bókasafna á
Íslandi. Forstöðumaður tekur upplýsingarnar saman, s.s. tölur um útlán, lánþegafjölda,
safnkost, millisafnalán, fjölda starfsmanna og hlutföll stöðugilda, húsnæði og fjármál.
Ársskýrsla:
Kafli bókasafns og upplýsingaþjónustu fyrir ársskýrslu hvers skólaárs er unnin af
forstöðumanni bókasafns á hverju hausti. Í henni koma fram helstu upplýsingar um safnið,
s.s. útlán, lánþegafjölda, safnkost, starfsfólk, fjármál, húsnæði, fjöldi millisafnalána,
kostnaður við innkaup, tækjakaup, aðkoma starfsmanna við kennslu og fræðslu inn í deildir,
notkunartölur gagnasafna o.fl.
Skýrslunni er dreift á árssfundi skólans á hverju hausti, en hún er einnig aðgengileg á síðu
safnsins.

TILVÍSANIR:
§
§
§
§

Reglur um ársfund.
Skólareglur.
Skýrsla til Hagstofu Íslands aðgengileg hjá forstöðumanni.
Ársskýrsla aðgengileg á vef skólans.
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V603 MÓTTAKA OG BIRTING LOKARITGERÐA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að móttaka og birting lokaritgerða sé skilvirk.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu.

HVENÆR:
Fyrir útskrift í hverri deild.

LÝSING:
Nemendum ber að skila einu innbundnu prenteintaki af lokaritgerð sinni og einu stafrænu
eintaki í Listaháskólann á skemman.is. Bókasafn og upplýsingaþjónusta sér um varðveislu á
eintökunum.
Við skil á prenteintaki verður að fylgja útprentuð staðfesting á skilum í skemman.is
(tölvupóstur sem nemandi prentar út frá skemman.is) sem og útprentaður og undirritaður
samningur af hálfu nemendans við bókasafn og upplýsingaþjónustu um varðveislu
prenteintaks hjá skólanum.
Nemendum ber að skila prenteinktaki með samningi og staðfestingu um skemmuskil til
deildarfulltrúa sinnar deildar.
Deildarfulltrúi afhendir bókasafni og upplýsingaþjónusta eintökin að lokinni útskrift.
Bókasafn og upplýsingaþjónusta móttekur, skráir og gengur frá prenteintaki til geymslu og
samþykkir svo og birtir í kjölfarið stafræna eintakið á skemman.is

TILVÍSANIR:
§
§

Leiðbeiningar um skil á lokaritgerðum BA og MA:
http://lhi.is/skolinn/bokasafn/ritgerdasmid/lokaritgerdir/
Samningseyðublöð við bókasafn og upplýsingaþjónustu vegna varðveislu lokaritgerða:
http://lhi.is/skolinn/bokasafn/ritgerdasmid/lokaritgerdir/
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V604 VARÐVEISLA OG UMSÝSLA SAFNKOSTS
TILGANGUR OG UMFANG:
Að varðveisla og umsýsla safnskosts sé eins og best verður á kosið hverju sinni.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu.

HVENÆR:
Alltaf.

LÝSING
Bækur
§
§
§

Fyrirferðarmesti hluti safnsins eru bækur og önnur efnisleg gögn.
Um innkaup og aðfangaskráningu má sjá í kafla 5. í starfsmannahandbók bókasafns og
upplýsingaþjónustu.
Um frágang má sjá í kafla 5.3.1.3 Frágangur á gögnum.

Tímarit
§
§

Starfsmaður bókasafns heldur utan um skráningu forða tímarita og daglega umsýslu en
yfirumsjón með áskriftum og endurnýjunum er á ábyrgð forstöðumanns. Upplýsingar um
eintök og forða tímarita má fletta upp á leitir.is eftir titlum.
Tímarit eru ekki lánuð út af safninu.

Nótur, geisladiskar og DVD
§
§
§
§

Bókasafnið á mikið safn af nótum, geisladiskum og mynddiskum (DVD).
Um innkaup og aðfangaskráningu má sjá í kafla 5. í starfsmannahandbók bókasafns og
upplýsingaþjónustu.
Um frágang má sjá í kafla 5.3.1.3.
Upplýsingar um útlán fá fletta upp á leitir.is eða í gjaldskrá á vef skólans.

Óútgefin leikhandrit, nemendaverkefni, myndbönd og DVD
§
§
§
§

Á bókasafninu er safn af óútgefnum leikhandritum, myndböndum og DVD diskum sem
safninu hafa verið gefin.
Óútgefin leikhandrit, nemendaverkefni, myndbönd og mynddiskar (DVD) voru skráð í
forritið Procite (sjá leiðbeiningar um Procite í kafla 6.4.1 í starfsmannahandbók
bókasafns og upplýsingaþjónustu) og eru þær skrár varðveittar þar.
Í dag er allt óútgefnið efni nema nemendaverkefnin skráð í Gegni þar sem fram kemur að
efnið er óútgefið.
Upplýsingar um útlán fá fletta upp á leitir.is eða í gjaldskrá á vef skólans.

Nemendaverkefni - upptökur og annað
§
§
§

Varðveita skal og skrá upptökur, bækur, möppur og verkefni nemenda sem safninu berst
frá deildum og námsbrautum skólans.
Allt efni skal skrá í Gegni samkvæmt skráningarreglum (sjá skráningarhandbók) eða í
Procite 3. Einnig skal útbúa ritvinnsluskjal með nánari upplýsingum um upptökuna og
nemendur hennar. Þetta skjal skal geyma á sameign safnsins undir “Nemendaverkefni”.
Nemendaverkefni og upptökur eiga jafnan að vera aðgengileg, í hillu á safni eða í
geymslu sem sækja má í með fyrirvara.
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Leikhandrit
Varðveita skal leikhandrit sem safninu berst frá eftirfarandi leikhúsum:
§
§
§
§
§
§
§
§

Þjóðleikhús Íslands
Leikfélag Reykjavíkur (Borgarleikhúsið)
Leikfélag Akureyrar
Hafnarfjarðarleikhúsið
Ríkisútvarpið
Leikhandritin skal skrá í Gegnir (sjá í “Skráningarhandbók”) og geyma í rauðum öskjum
frá Þjónustumiðstöð bókasafna.
Geyma skal í mesta lagi 3 eintök af hverju handriti.
Ef leikhandrit berast frá öðrum leikhúsum skal geyma þau á sama hátt og önnur
leikhandrit.

Sögulegt efni um LHÍ
§
§
§
§
§
§

Allt efni um skólann og sögu hans er geymt á bókasafninu.
Sérstakt skjalaflokkunarkerfi hefur verið búið til fyrir sögulegt efni skólans
Upplýsingafræðingur hefur yfirumsjón með því.
Skjalaflokkunarkerfið er í Exel skjali á sameign/Nobel.
Þrjú eintök af öllu útgefni efni skólans eru skráð samkvæmt þessu skjalaflokkunarkerfi og
geymd í merktum kössum í geymslu. Það má ekki taka eintök úr þessum kössum án leyfis
bókasafnsins.
Plaköt og stærra efni er geymt í sérstökum plakataskúffum í geymslu í Þverholti.
Markaðs- og kynningarstjóri sér um að afhenda bókasafni og upplýsingaþjónustu 3 eintök
af öllu útgefnu efni skólans þegar við á.

TILVÍSANIR:
§
§

Sögulegt efni er aðgengilegt í geymslu í Þverholti.
Móttaka og skráning á sögulegu efni fer fram í Þverholti.
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V605 ÞJÓNUSTA VIÐ STARFSFÓLK OG
NEMENDUR
TILGANGUR OG UMFANG:
Að skýrt sé hvernig starfsfólk og nemendur eru þjónustaðir og þjónustan sé eins og best
verður á kosið hverju sinni.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu.

HVENÆR:
Alltaf.

LÝSING:
Þjónusta við kennara
Heimildaleit í námskeiðum
Kennarar geta bókað upplýsingafræðing í námskeið til að kenna heimildaleit í gegnum
leitir.is og internetið. Bókasafn og upplýsingaþjónusta sendir kennurum hvatningarpóst í
upphafi hvers misseris um að nýta sér þessa þjónustu.
Námskeiðahillur
Námskeiðahillur eru í öllum bókasöfnum Listaháskólans. Námskeiðahillur eru eins og nafnið
gefur til kynna, hillur námskeiða með bókum sem kennarar hafa tiltekið að skulu vera gerðar
sérstaklega aðgengilegar fyrir nemendur í tilteknu námskeiði. Til að virkja þessa þjónustu
sendir kennari bókalista námskeiðs á bokasafn@lhi.is með upplýsingum um heiti og tímabil
námskeiðs sem og hvaða bækur/gögn eigi að vera aðgengileg fyrir nemendur á
námskeiðstíma. Sumar bækur eru eftirsóttari en aðrar og þá þarf að tiltaka lánstíma þeirra og
takmarka við 1, 3 eða 7 daga.
Bókasafn og upplýsingaþjónusta sendir hvatningarpóst til kennara í upphafi hvers misseris
um að nýta sér þess þjónustu.
BA nám hefur tilteknar hillur sem eru kynntar nýnemum sérstaklega.
MA nám hefur tilteknar hillur sem eru kynntar nýnemum sérstaklega.
Heimildaleit fyrir kennara
Kennarar geta persónulega óskað eftir aðstoð við heimildaleit í gagnasöfnum (t.d. varðandi
uppsetningu námskeiðahillu) með því að senda tölvupóst á forstöðumann.
Þjónusta við nemendur:
Nemendum á BA stigi býðst að bóka aðstoð við heimildaleit hjá upplýsingafræðingi með því
að senda póst á heimildaleit@lhi.is. BA nemar fá 30 mínútur fyrir hvern 3-5 manna hóp.
Aðstoð er veitt við leit að heimildum, á safninu og gagnasöfnum í séráskriftum sem og
notkun heimildaskráningaforrita sé óskað eftir því.
Nemendum á MA stigi býðst að bóka aðstoð við heimildaleit hjá upplýsingafræðingi með því
að senda póst á heimildaleit@lhi.is. MA nemar fá 30 mínútur í eintstaklingsþjónustu. Aðstoð
er veitt við leit að heimildum, á safninu og gagnasöfnum í séráskriftum sem og notkun
heimildaskráningaforrita sé óskað eftir því.
Opnunartími bókasafna veturinn 2013- 14 er frá kl. 10-16 alla virka daga.
Lokað um helgar.
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TILVÍSANIR:
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7. KYNNINGARMÁL
V700 – Samráð og fundir Kynningarmál
V701 – viðhald og uppfærsla vefsíðu
F701A Ritstjórnarstefna
V702 Rafræn fréttabréf
V703 handbók fyrir erlenda nemendur og kennara
v704 Kynningarbæklingar
V705 Kynningar í framhaldsskólum
V706 Opinn kynningardagur í deildum
V707 Opinn dagur
V708 Háskóladagurinn
v709 Brautskráning - hátíðarsamkoma
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V700 – SAMRÁÐ OG FUNDIR KYNNINGARMÁL
TILGANGUR OG UMFANG:
Að tryggja samráð um kynningarmál innan skólans og gæta þess að upplýsingar og tillögur til
umbóta berist í réttan farveg innan skólans.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri.

HVENÆR:
Í upphafi hvors misseris og í lok skólaárs. Hægt er að boða til aukafunda eftir þörfum.

LÝSING:
Markaðs- og kynningarstjóri fundar með deildum skólans með eftirfarandi hætti:
Að hausti:
Helstu verkefni framundan.
Í janúar:
Helstu verkefni framundan.
Að vori:
Eftirfylgni.
Fundirnir gefa yfirsýn yfir það helsta sem verður á dagskrá hverrar deildar á hverju misseri
og auðveldar gerð kynningaráætlunnar fyrir árið.

TILVÍSANIR:
§

Kynningaráætlun.
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V701 – VIÐHALD OG UPPFÆRSLA VEFSÍÐU
TILGANGUR OG UMFANG:
Að miðla upplýsingum um starfsemi skólans innan skólans sem utan.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri, starfsmaður tölvudeildar.

HVENÆR:
Allt Skólaárið.

LÝSING:
Deildir skipta með sér verkum og tilnefna sinn/sína fulltrúa sem eru tengiliðir við
kynningarstjóra.
Deildir bera ábyrgð á því að upplýsingar um námsbrautir, inntökuferli og aðrar upplýsingar á
deildarsíðum séu réttar. Fulltrúar í deildum uppfæra upplýsingar á deildarsíðu, setja inn fréttir,
viðburði og valin verkefni sem tilheyra deildinni.
Markaðs- og kynningarstjóri er ritstjóri: Hann forgangsraðar, uppfærir og velur efni sem fer á
forsíðu vefsins.
Starfsmenn skólans sem bera ábyrgð á ákveðnum sviðum sjá um að uppfæra sín svæði á
vefsíðunni, s.s. alþjóðafulltrúi, rannsóknarstjóri og bókasafn. Gæðastjóri ber ábyrgð á því að
upplýsingar um gæðamál, skýrslur, nýjustu lög og reglur séu inn á vefnum. Forstöðumaður
háskólaskrifstofu ber ábyrgð á því að upplýsingar um háskólaskrifstofu, starfsfólk og kennara,
kennslumat og aðrar upplýsingar sem varða kennslu og nám við skólann séu réttar.
Markaðs- og kynningarstjóri, starfsmaður tölvudeildar (forritari heimasíðunnar) og fulltrúar
deilda funda tvisvar sinnum á misserium það sem betur má fara á heimasíðunni.
Markaðs- og kynningarstjóri og forritari forgangsraða verkefnum sem varða heimasíðu
skólans.
Ábendingar um tæknilega örðuleika skulu sendast beint til tölvudeildar, verkbeidni@lhi.is.

TILVÍSANIR:
§

F701 Ritstjórnarstefna og leiðbeiningar v.uppfærslu vefsíðu
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F701A RITSTJÓRNARSTEFNA
Markmið Listaháskóla Íslands er að:
§
§
§
§
§

Gera starf skólans sýnilegt.
Upplýsingaveita fyrir þá sem hafa áhuga á að kynna sér nám í Listaháskólanum um
ámsbrautir, inntökuskilyrði og inntökuferli.
Upplýsingaveita fyrir nemendur, kennara og starfsfólk um ýmis atriði sem tengjast námi
við skólann.
Veita upplýsingar um ráðstefnur, rannsóknir og ýmis samstarfsverkefni.
Veita innsýn í daglegt skólastarf, hægt að fylgjast með viðburðum á vegum skólans,
samfélagstengdum og alþjóðlegum verkefnum.

Upplýsingar á vef LHÍ:
§
§
§

Greinagóðar upplýsingar fyrir umsækjendur um námsbrautir, inntökuskilyrði og
inntökuferli í hverri deild.
Hagnýtar upplýsingar fyrir nemendur og starfsfólk skólans um t.d. skólareglur, námsmat,
framvindu, ábyrgð, námsfyrirkomulag, próf og verkefni.
Upplýsingar um fastráðið starfsfólk skólans. Upplýsingar um nám og starfsferil.
Fastráðnir kennarar geta einnig kynnt verkefni sem þeir hafa unnið innan skólans og utan.

Fréttir/viðburðir á vef LHÍ:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Fréttir af starfssemi skólans og tilkynningar um viðburði í skólanum og á vegum skólans.
Verkefni sem nemendur og/eða kennarar taka þátt í fyrir hönd skólans.
Fréttir af nemendum/kennurum sem hljóta sérstaka viðurkenningu.
Fréttir af verkefnum tengdum rannsóknarskyldu kennara eru birtar, ef sérstök ástæða
þykir til.
Fréttir af verkefnum og afrekum útskrifaðra nemenda ef sérstök ástæða þykir til.
Fréttir af verkefnum sem fastráðnir kennarar vinna utan skólans.
Fréttir um þátttöku stundakennara í listrænum viðburðum utan skólans.
Fréttirnar birtast á síðum viðkomandi deilda og ritstjóri velur fréttir sem eiga einnig að
birtast á forsíðu.
Fréttir af viðburðum á vegum skólans ganga fyrir á forsíðu vefsins.

Á vef LHÍ eru ekki birtar:
§
§

Auglýsingar um viðburði frá samstarfsaðilum, fagfélögum eða öðrum aðilum utan
skólans.
Tilkynningar um hvaða einstaklingar fá inngöngu í skólann.

Á einkasíðum nemenda/kennara er hægt að segja frá verkefnum utan skólans. Þar skal getið
samstarfsaðila / námskeiðs / leiðbeinenda og annars sem við á.

SKILGREININGAR
Viðburðir
Viðburðir hafa skýra upphafs- og lokadagsetningu/tímasetningu sem opnir eru
utanaðkomandi gestum. Lokaðir viðburðir sem eingöngu eru ætlaðir nemendum skólans eiga
ekki erindi á ytri vef skólans.
Dæmi um viðburði:
Tilkynnt um opnun sýningar, tónleika, frumsýningu, sýningarstjóraspjall, tískusýningu,
útgáfuboð, fyrirlestur, málstofu.
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Fréttir
Fréttir eru tilkynningar og umfjöllun um eitthvað sem tengist skólanum samkvæmt
ritstjórnarstefnu.
Til frétta telst t.d.:
§
§
§
§
§
§

Framgangur útskriftartónleika eða aðsókn á yfirstandandi útskriftarsýningu.
Upplýsingar um aðsókn í skólann.
Aukasýningar nemendaleikhússins.
Leonardo/Erasmus umsóknarfrestur.
Skipulagsmál skólans, s.s ráðningar, samningar við ráðuneyti, stofnun deilda eða
námsbrauta.
Frétt af yfirstandandi námskeiði, t.d. SAMTALIÐ, sumarnámskeið NAIP á Suðureyri,
námskeið myndlistardeildar á Seyðisfirði o.fl.

Myndefni
Myndefni skal vera á “landscape” formati og 620 x 302 í fréttum og viðburðum og 940bx
390 formati í flipunum. Notast skal við myndefni úr „sarpi“ þegar því verður við komið. Geta
skal höfundar ljósmynda þar sem því verður við komið.
Markaðs- og kynningarstjóri ákveður hvaða myndir/viðburðir eru í stóra flipanum á forsíðu.
Verklag
Aðilar:
Ritstjóri vefsíðu (Markaðs- og kynningarstjóri)
Umsjónarmenn
§
§

Tæknimaður vefsíðu (Tölvudeild)
Ljósmyndari í deildum (Óskar, samkvæmt samningi)

Ritstjóri vefsíðu heldur utan um birtingu frétta / viðburða á aðalsíðu og hefur eftirlit með
öllum hlutum síðunnar (NÁMIÐ-FÓLK-VERK-SKÓLINN). Hann fylgist með hvort
ritstjórnarstefnu og skilgreiningum sé fylgt. Ritstjóri vefsíðu er tengiliður við alla aðila
vefsíðunnar.
Ritstjóri vefsíðu er umsjónarmönnum og ábyrgðarmönnum deilda innan handar ef vafamál
koma upp varðandi birtingar á vefsíðu deilda. Ritstjóri vefsíðu gerir áætlun í samvinnu við
ábyrgðarmenn um ljósmyndun og fylgir henni eftir við Ljósmyndara.
Umsjónarmenn eru tengiliðir við starfsfólk og nemendur sinnar deildar og halda utan um
birtingu frétta / viðburða í deildinni í samráði við Ábyrgðarmenn auk framsetningar á öllu
efni á deildarsíðunni og gætir þess að upplýsingar á vefunum sé uppfærðar og ristjórnarstefnu
fylgt.
Tæknimaður vefsíðu bregst við ábendingum um tæknilega vankanta eða breytingar sem þarf
að gera á síðunni.
Beiðni um tæknileg úrlausnarmál eru send beint á: verkbeidni@lhi.is
Ljósmyndari skólans tekur myndir þrisvar sinnum á misserií öllum deildum samkvæmt
samningi og beiðni ábyrðamanns deilda.

UMSJÓNARMENN
Forsíða
Ritstjóri vefsíðu
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Námið
Hönnun & Arkitektúr
Hafdís og Hreinn
Arkitektúr:
Hildigunnur Sverrisdóttir
Fatahönnun:
Kata Káradóttir
Grafísk hönnun:
Birna og Dóra
Vöruhönnun:
Garðar
Sviðslistir
Albert
Listkennsla:
Gunndís Ýr
Myndlist:
Ingunn Fjóla
Fólk
Aðilar innan skólans uppfæra sína einkasíðu.
Verk
Aðilar innan skólans uppfæra sína einkasíðu.
Skólinn
Um Listaháskólann
Rebekka Silvía
Námið (Þ.m.t Myschool –Fólk)
Björg Jóna
Alþjóðlegt samstarf
Alma
Bókasafn
Sara
Stjórnsýsla
Rebekka
Rannsóknir og nýsköpun
Ólöf Gerður
Útgáfa
Marta
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V702 RAFRÆN FRÉTTABRÉF
TILGANGUR OG UMFANG:
Að miðla upplýsingum um starfssemi og viðburði á vegum skólans utan skólans.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri og fulltrúar deilda.

HVENÆR:
Allt skólaárið, eftir þörfum.

LÝSING:
Notast er við sniðmát sem útbúið hefur verið í útliti skólans. Hver deild hefur sitt fréttabréf
þar sem hægt er að miðla fréttum af starfi deildarinnar og viðburðum. Skólinn er síðan með
eitt almennt fréttabréf þar sem miðlað er helstu fréttum af skólastarfinu og stærstu fréttum og
viðburðum deilda.
Hver deild ákveður hver eða hverjir innan deildarinnar sjái um að setja efni inn í fréttabréfið
og senda til þeirra sem hafa skráð sig á póstlista deildarinnar. Markaðs- og kynningarstjóri sér
um almennt fréttabréf Listaháskólans.
Starfsmenn bera ábyrgð á póstlistum deilda.
Tölvudeild útbýr notkunarleiðbeiningar á MailChimp forritinu fyrir hverja deild.
Þeir sem áhuga hafa á að fá fréttabréfið skrá sig á póstlista á forsíðu heimasíðunnar.

TILVÍSANIR:
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V703 HANDBÓK FYRIR ERLENDA NEMENDUR
OG KENNARA
TILGANGUR OG UMFANG:
Gera hagnýtar upplýsingar um nám við skólann og starfssemi hans aðgengilegar fyrir erlenda
nemendur og gestakennara.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri.

HVENÆR:
Í byrjun haustmisseris ár hvert.

LÝSING:
Vinna við handbókina hefst í lok vormisseris. Markaðs- og kynningarstjóri sendir innihald
síðustu handbókar til deildarforseta og forstöðumanna. Þeir færa inn breytingar á
upplýsingum sem við á og senda aftur til kynningarstjóra. Þegar allir hafa skilað fer breyttur
texti í yfirlestur hjá prófarkalesara og þýðanda, síðan í umbrot og prentun.
Miðað er við að handbókin sé tilbúin til afhendingar í byrjun haustmisseris. PDF skjal er sett
á enskan hluta heimasíðunnar.

TILVÍSANIR:
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V704 KYNNINGARBÆKLINGAR
TILGANGUR OG UMFANG
Að birta í aðgengilegu formi upplýsingar um nám við skólann og svipmyndir úr skólalífinu
fyrir aðila utan skólans sem vilja kynna sér starfsemi skólans.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri og deildarforsetar.

HVENÆR:
Endurskoðaðir árlega.

LÝSING:
§
§
§
§
§
§

Kynningarbæklingar skólans innihalda sambland af knöppum texta um skólann, deildir
hans og námsbrautir, inntökuferli og myndir úr skólastarfinu.
Engar upplýsingar um nöfn kennara, starfsmanna, netföng eða aðrar upplýsingar sem
breytast reglulega eru í bæklingunu.
Markaðs- og kynningarstjóri og deildarforsetar ritstýra bæklingunum í sameiningu.
Markaðs- og kynningarstjóri vinnur textann með deildarforsetum eða þeim sem þeir
tilnefna innan deildarinnar, til að hafa umsjón með verkinu.
Markaðs- og kynningarstjóri ber ábyrgð á því að 3 eintök af hverjum kynningarbækling
fari til bókasafns skólans.
Markaðs- og kynningarstjóri ber ábyrgð á því að pdf skjöl með nýjustu
kynningarbæklingum séu alltaf aðgengileg á ytri vef skólan.

TILVÍSANIR:
§

Kynningarbæklingar Listaháskóla Íslands.
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V705 KYNNINGAR Í FRAMHALDSSKÓLUM
TILGANGUR OG UMFANG:
Að kynna starfsemi skólans fyrir framhaldsskólanemum.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri, deildarforsetar og starfsmenn deilda.

HVENÆR:
Bæði á haustmisseri og vormisseri.

LÝSING:
§
§
§
§
§
§

Markaðs- og kynningarstjóri heimsækir framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðin bæði á
haustmisseri og vormisseri til að kynna nám í Listaháskólanum fyrir útskriftarnemum þar.
Markaðs- og kynningarstjóri fer í gegnum kynningu um skólann og svarar fyrirspurnum
framhaldsskólanema. Kynningarbæklingum er dreift..
Í sumum tilfellum sjá deildarforsetar og fagstjórar LHÍ um þessar kynningar.
Heimsóknir í framhaldsskólana eru unnar í samráði við námsráðgjafa framhaldsskólana í
upphafi hverrar annar.
Beiðnum um mótttöku nemendahópa til Listaháskólans er beint á opið hús í deildum á
vormisseri og haustmisseri. Þá kynna fagstjórar/deildarforsetar námið, farnar eru
kynnisferðir um húsin, opnir tímar eins og hægt er og fleira.
Ef nemendahópar óska eftir að koma utan þess tíma eru það Markaðs- og kynningarstjóri
og deildarfulltrúar sem sjá að jafnaði um þær kynningar sem eru mun einfaldari og
umfangsminni.

TILVÍSANIR:
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V706 OPINN KYNNINGARDAGUR Í DEILDUM
TILGANGUR OG UMFANG:
Að kynna starfssemi skólans og námsbrautir fyrir þeim sem hafa áhuga á að kynna sér nám
við skólann.

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri, deildarforsetar, fagstjórar, starfsmenn stoðsviða.

HVENÆR:
Einu sinni á hvoru misseri í hverri deild (ekki listkennsla) Ekki seinna en byrjun nóvember og
byrjun febrúar. Á vormisseri er mikilvægt að allar deildir séu með opinn dag á sama tíma.
Dagsetningar fyrir næsta skólaár eru ákveðnar á vinnufundi í lok vormisseris ár hvert.

LÝSING:
Listaháskólinn stendur fyrir Opnum kynningardegi í öllum deildum skólans (nema
listkennsludeild) þar sem áhugasömum er boðið að koma í skólann og kynnast starfsemi hans.
Hver deild kynnir starfssemi og námsframboð í sínu húsnæði.
Markaðs- og kynningarstjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdinni en hver deild ber ábyrgð
á sinni kynningu og koma deildarforseti, háskólakennarar, deildarfulltrúar, þjónustufulltrúar
og fulltrúar nemenda að þeirri kynningu. Deildirnar bjóða uppá auglýsta dagskrá,
námsbrautarkynningar, opna tíma, sýnishorn af verkum nemenda, viðtöl við fagstjóra og
nemendur. Farið er í skipulagðar kynnisferðir um húsnæði deildanna.
Hjá hönnunar- og arkitektúrdeild og myndlistardeild liggja frammi til skoðunar
inntökumöppur og ferilmöppur nemenda.
Markaðs- og kynningarstjóri sér um að til sé uppfært almennt kynningarefni um skólann og
námsbrautir., fjölmiðlasamskipti og tilkynningar. Einnig ber Markaðs- og kynningarstjóri
ábyrgð á allri kynningu á deginum í framhaldsskólum og sérskólum með bréfaskrifum,
netpósti, símtölum og dreifiefni til námsráðgjafa og fagstjóra í framhaldsskólum.
Miðað er við að uppfærður texti um inntökuferli deilda sé tilbúinn frá hverri deild á íslensku
og ensku og kominn inn á heimasíðu skólans fyrir Opinn kynningardag á vormisseri. Er það á
ábyrgð hverrar deildar að uppfæra upplýsingar um námsbrautir og inntökuskilyrði á svæði
deildarinnar á heimasíðu skólans.

TILVÍSANIR:
§

Skóladagatal
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V707 OPINN DAGUR
TILGANGUR OG UMFANG
Að kynna starfsemi skólans fyrir væntanlegum umsækjendum og almenningi

ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri, deildarforsetar, starfsmenn stoðsviða.

HVENÆR:
Um miðjan nóvember.

LÝSING:
Listaháskólinn stendur fyrir Opnum degi til kynningar á öllum deildum skólans þar sem
áhugasömum er boðið að koma í skólann og kynnast starfsemi hans. Allar deildir eru kynntar
á einum stað (Laugarnesi) á sama tíma.
Markaðs- og kynningarstjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdinni en hver deild ber ábyrgð
á sinni kynningu og koma deildarforseti, háskólakennarar, deildarfulltrúar, þjónustufulltrúar
og fulltrúar nemenda að þeirri kynningu. Deildirnar bjóða uppá fasta dagskrá, uppákomur,
tónleika, opnar æfingar, sýnishorn af verkum nemenda og viðtöl við fagstjóra og nemendur.
Boðið er upp á veitingar.
Hjá hverri deild liggja frammi til skoðunar inntökumöppur og ferilmöppur nemenda.
Hver deild ber ábyrgð á því að útbúa kynningarefni fyrir sína deild (s.s. texta í einblöðung,
myndasýningar, inntökureglur og fleira) í samstarfi við kynningarstjóra og tölvudeild.
Markaðs- og kynningarstjóri sér um almennt kynningarefni s.s. hönnun veggspjalds og
dreifingu þess, prentun kynningarbæklings, prentun einblöðungs um deildir,
fjölmiðlasamskipti og tilkynningar. Einnig ber Markaðs- og kynningarstjóri ábyrgð á allri
kynningu á deginum í framhaldsskólum, með bréfaskrifum, netpósti, símtölum og dreifiefni
til námsráðgjafa og fagstjóra í framhaldsskólum.
Miðað er við að uppfærður texti um inntökuferli deilda sé tilbúinn frá hverri deild á íslensku
og ensku og kominn inn á heimasíðu skólans fyrir Opinn dag. Er það á ábyrgð deildarforseta
og deildarfulltrúa að uppfæra upplýsingar um námsbrautir og inntökuferli deilda á vefnum.

TILVÍSANIR:
§

Skóladagatal
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V708 HÁSKÓLADAGURINN
TILGANGUR OG UMFANG:
Að kynna starfsemi skólans fyrir almenningi og væntanlegum umsækjendum
ÁBYRGÐ:
Markaðs- og kynningarstjóri.

HVENÆR:
Á laugardegi í febrúar, en undirbúningur hefst í september.

LÝSING:
Í febrúar ár hvert er haldin sameiginleg kynning á námsframboði háskólanna. Húsakynni
háskóladagsins hafa verið breytileg á milli ára
Kynningin er haldin á laugardegi og geta gestir og gangandi komið og kynnt sér
námsframboð háskólanna og fengið ráðgjöf um ýmislegt er snýr að náminu.
Undirbúningur hefst að hausti eða um hálfu ári áður en dagurinn sjálfur er haldinn. Á hausti
eru fundir með um hálfsmánaðarfresti en þegar nær dregur er fundað vikulega. Fulltrúar
háskólanna standa allir jafnt að framkvæmdinni s.s. undirbúningi, framkvæmd,
kostnaðaráætlun, hönnun kynningarefnis, markpósts á framhaldsskólanemendur og
námsráðgjafa, auglýsingum, fjölmiðlasamskiptum og fleira.
Markaðs- og kynningarstjóri er fulltrúi skólans í þessum samráðshóp og heldur einnig utan
um alla framkvæmd er snýr að Listaháskólanum sjálfum með aðstoð forstöðumanns
háskólaskriftstofu og deildar-og þjónustufulltrúa hverrar deildar innanhúss. Á deginum
sjálfum mæta nemendur og starfsfólk úr öllum deildum og kynna skólann auk þess sem
tónlistardeild hefur séð um listrænar uppákomur. Inntökumöppur nemenda liggja frammi.
Miðað er við að kynningarbæklingur sé tilbúinn fyrir þennan dag og ítarefni frá öllum
deildum.

TILVÍSANIR:
§

Skóladagatal
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V709 BRAUTSKRÁNING - HÁTÍÐARSAMKOMA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að staðfesta með formlegum hætti brautskráningu nemenda úr skólanum og afhenda þeim
útskriftargögn. Hátíðardagskrá með listviðburðum, ávörpum nemenda, deildarforseta, rektors.
Sérstakur gestur flytur hátíðarræðu. Opið fjölskyldu, starfsmönnum og velunnurum skólans.
Það þurfa að vera takmarkanir á því hve mörgum hver útskriftarnemandi getur boðið vegna
takmakaðs sætafjölda. Fer eftir því hve hópurinn er stór hverju sinni.

ÁBYRGÐ:
Stjórn, rektor, forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu og kynningarstjóri.

HVENÆR:
Fyrsta eða annan laugardag í júní. Dagsetning er ákveðinn á vinnufundi kennara og
stjórnenda á vorinn.

LÝSING:
Listaháskóli Íslands brautskráir nemendur í lok hvers skólaárs og fer útskriftin sjálf fram að
jafnaði fyrstu eða aðra vikuna í júní. Athöfnin hefur farið fram á Stóra sviði
Borgarleikhússins.
Stjórn skólans gerir drög að hátíðardagskrá og ákveður ræðumann dagsins.
Markaðs- og kynningarstjóri sér um framkvæmd útskriftarinnar ásamt rektor og
forstöðumanni háskólaskrifstofu.
Útskriftin tekur um tvo tíma og samanstendur af formlegri brautskráningu, afhendingu
útskriftargagna, listrænum viðburðum, svo sem dansi, tónlist, leiklist eða myndlist, ræðum
útskriftarnema (einn fulltrúi frá hverri deild), ræðu rektors og ræðu heiðursgests.
Sú hefð hefur skapast að kynnir á útskrift er nemandi úr sviðslistadeild.
Fyrir útskrift mæta útskriftarnemendur á æfingu þar sem farið er í gegnum dagskrána.
Eftir útskrift er hópurinn ljósmyndaður.
Æfing og ljósmyndataka eru á ábyrgð kynningarstjóra.
Ferli
§
§

§
§
§

Markaðs- og kynningarstjóri pantar salinn í upphafi haustmisseris og fær staðfestingu á
pöntun í upphafi vormisseris.
Rektor sendir útskriftarnemendum tölvupóst um miðjan maí með upplýsingum um
útskriftardag, staðsetningu og tímasetningu. Þeir nemendur sem ekki ætla að vera
viðstaddir útskriftarathöfnina eru beðnir um að láta starfsmann í mótttöku
Háskólaskriftstofu vita með viku fyrirvara. Nemendur eru látnir vita af æfingu í salnum
sem er kl. 11:00 að morgni útskriftardags. Það er skildumæting á æfinguna.
Deildarforsetar tilnefna fulltrúa sem flytur ávarp fyrir hönd útskriftarnemenda. Markaðsog kynningarstjóri fer yfir „reglur“ með nemendum um lengd ávarps og fleira (hámark 3
mínútur).
Markaðs- og kynningarstjóri sér um samskipti við starfsmenn salarins og undirbúning
fyrir athöfn og æfingu. Tekur við samskiptum við þá listamenn sem koma fram eftir að
rektor hefur haft samband við listamennina og samið um greiðslu.
Markaðs- og kynningarstjóri hefur umsjón með útgáfu á dagskrá athafnarinnar.
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TILVÍSANIR:
§
§

Skólareglur
Verkferill um undirbúning útskriftargagna

6. VERKFERLAR

206

	
  

8. NÁMS OG KENNSLUÞJÓNUSTA
V800 Fundir og samráð – Náms- og kennsluþjónusta
V801 Gerð skóladagatals
V802 Nemendaskírteini
V803 Nýnemakynning og skólasetning
V804 Nýnemakönnun
V805 Kennslumat
V806 skólaársmat
V807 Einkunnaskráning
V808 Einkunnabirting
V809 Brautskráning og undirbúningur útskriftargagna
V810 Frágangur á útskriftarskírteinum
V811 Afrit af prófskírteinum
V812 Sérrúrræði í námi
V813 Viðtöl og viðtalstímar námsráðgjafa
V814 Gerð námskeiðslýsinga og kennsluskrár
V815 Umsýsla tækja og búnaðar

6. VERKFERLAR

208
209
210
212
213
214
216
217
218
219
221
222
223
224
225
226

207

	
  

V800 FUNDIR OG SAMRÁÐ – NÁMS- OG
KENNSLUÞJÓNUSTA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að sjá til þess að upplýsingum um stefnu náms- og kennsluþjónustu, starfsemi hennar og
starfsemi deilda, aðbúnað og þjónustu sé miðlað innan sviðsins, til annarra starfsmanna
skólans og samstarfsaðila utan hans.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu.

HVENÆR:
Reglulega yfir árið.

LÝSING:
Samráðsfundir náms- og kennsluþjónustu:
Samráðsfundir náms- og kennsluþjónustu eru haldnir reglulega. Á þeim er farið yfir helstu
verkefni skrifstofu, verkefni deilda, breytingar og nýjungar, auk verkefna og viðburða
framundan. Forstöðumaður miðlar einnig upplýsingum um starfsemi og verkefni skólans til
starfsmanna.
Forstöðumaður ber ábyrgð á að miðla ákvörðunum sem teknar eru á þessum fundum og
snerta aðra til þeirra er málið snerta, t.d stjórnenda skólans, fastra starfsmanna og kennara eða
nemenda. Það er annað hvort gert, á fundum, með tölvupósti eða á innra neti skólans
(MySchool).
Fundargerðir eru teknar og vistaðar á svæði náms- og kennsluþjónustu á Sameign.
Deildarfulltrúafundir:
Deildarfulltrúafundir eru haldnir eftir þörfum. Þar ræða deildarfulltrúar sameiginleg
viðfangsefni sem snúa að nemendaskrárkerfi skólans (MySchool), samstarfi deilda,
sameiginlegu vali, inntöku nýnema o.fl.
Samráðsfundir kennslusviða háskóla:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu situr samráðsfundi kennslusviða háskóla. Á þeim
fundum eru rædd ýmis mál sem snúa að réttindum og skyldum háskóla, samskiptum við
menntamálaráðuneyti, og aðlögun að samevrópsku menntasvæði.
Forstöðumaður miðlar niðurstöðum funda til stjórnenda LHÍ á framkvæmdaráðsfundum og til
starfsmanna náms- og kennsluþjónustu á samráðsfundum hennar.

TILVÍSANIR:
§
§

Nemendabókhald í MySchool.
Sameign, svæði náms- og kennsluþjónustu.
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V801 GERÐ SKÓLADAGATALS
TILGANGUR OG UMFANG:
Að skipuleggja skólaárið og setja niður mikilvægar dagsetningar, eins og upphaf kennslu,
próf og útskriftir.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu.

HVENÆR:
Í upphafi skólaárs og eftir atvikum þegar nýjar dagesetningar koma inn.

LÝSING:
§
§
§
§
§

Forstöðumaður vinnur tillögu að skóladagatali næsta skólaárs.
Tillagan er unnin m.t.t. laga um kennsluskyldu (15 vikur á hverju misseri), lögboðinna
frídaga, og þátta eins og prófa- og verkefnaskila, starfsdaga kennara, inntökuferlis,
útskriftarviðburða og útskriftar.
Í skóladagatali koma fram upplýsingar um nýnemakynningu og upphaf kennslu,
kennsludaga, próf/verkefnaskil, frídaga, umsóknarfresti, útskriftarsýningu, útskriftir o.fl.
Forstöðumaður leggur tillögu fyrir fund framkvæmdaráðs, sem tekur endanlega ákvörðun
um hana.
Þegar skóladagatal hefur verið samþykkt er það birt á ytri vef skólans, sem og í
handbókum hans.

TILVÍSANIR:
§

Skóladagatal á heimasíðu og í handbókum skólans.
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V802 NEMENDASKÍRTEINI
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þessa að allir nýnemar og eldri nemendur sem glatað hafa skírteinum sínum fái
nemendaskírteini við upphaf hvers misseris. Nemendaskírteinin eru jafnframt aðgangslykill
þeirra að skólanum.

ÁBYRGÐ:
Þjónustufulltrúar, forstöðumaður tölvusviðs og móttökufulltrúi.

HVENÆR:
Frá maí til ágúst og frá desember fram í janúar

LÝSING
§

§
§
§
§
§
§
§

Þjónustufulltrúar hafa umsjón með ferlinu og fá lista yfir alla nýnema frá deildarfulltrúum
deilda ásamt lista yfir alla skiptinema frá alþjóðafulltrúa. Einnig er sendur tölvupóstur á
nemendur og kannað hverjir þurfa nýtt skírteini. Nýtt skírteini kostar 10.000 kr. (júní
2013).
Þjónustufulltrúar senda tölvupósta á nýnema og biðja þá um að senda mynd fyrir
nemendaskírteini sitt.
Útbúnir eru listar sem innihalda þær grunnupplýsingar sem þurfa að vera á kortinu.
Þjónustufulltrúarnar fylgja málinu eftir t.d. með því að hringja í nemendur eða ítreka með
tölvupósti. Í þeim tilfellum þar sem ekki næst í nemendur þarf að sækja myndir af þeim í
umsóknina þeirra.
Þjónustufulltrúar halda utan um myndir sinna nemenda og sjá um að koma þeim í rétta
stærð ef þarf. Myndirnar skal vista undir kennitölu nemenda. Síðan eru myndirnar litaðar
fyrir prentun.
Myndir og upplýsingar eru sendar á tölvusvið sem sér um uppsetningu, prentun
skírteinanna og tengingu nemendaskírteina við öryggiskerfi skólans. Á hverju
nemendaskírteini er númer sem tengt er við aðgangsnúmer viðkomandi nemenda.
Hverju nemendaskírteini er komið fyrir í umslagi. Auk þess eru settar í umslagið reglur
um notkun þess, bæði á íslensku og ensku, ásamt Myschool aðgangsorði og
aðgangsnúmeri að húsnæði. Hvert umslag er merkt með límmiða með nafni nemandans.
Sjá reglur V905 c um útprentun límmiða.

TÆKNILEGAR LEIÐBEININGAR
§
§
§

Stærð mynda á að vera 5 cm á hæð, 4 cm á breidd og 300 pixel.
Á listanum þurfa eftirfarandi upplýsingar að vera: kennitala, nafn, gildistími korts (3
ár í BA námi og 2 ár í MA námi). Auk þess upplýsingar um tölvupóstfang og
símanúmer sem notaðar eru til að hafa samband við nemendur.
Myndirnar eru litaðar gular í Photoshop. Best er að búa til Action í Photoshop svo
hægt sé að vinna allar myndir í einu. Í Action þarf að gera eftirfarandi: 1) að breyta
myndunum í gray, 2) að breyta myndunum í RGB Color, 3) að gera myndina gula.
Guli liturinn er R 253 G 250 B 2.

TILVÍSANIR:
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V803 NÝNEMAKYNNING OG SKÓLASETNING
TILGANGUR OG UMFANG
Að tryggja að allir nýjir nemendur fái kynningu á skólastarfinu, starfsfólki, starfsemi og
húsakynnum.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu í samvinnu við aðra forstöðumenn, deildarforseta
og rektor.

HVENÆR:
Undirbúningur nýnemakynningarnar hefst í júní ár hvert. Nýnemakynning er haldin í upphafi
hvers haustmisseris.

LÝSING:
Undirbúningur:
§
§
§
§
§

Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu kallar saman undirbúningshóp (deildarfulltrúa
og þjónustufulltrúa).
Gerð tillaga að dagskrá kynningarinnar sem er lögð fyrir framkvæmdaráð.
Deildarfulltrúar og þjónustufulltrúar samhæfa undirbúning í deildum.
Veitingar eru pantaðar af skrifstofu.
Tilkynning um nýnemakynninguna er send út 7-10 dögum fyrir kynninguna.

Nýnemakynning:
§
§
§

Rektor ávarpar nemendur.
Kynnt er húsnæði skólans, sem og starfsemi deilda, stoðsviða og verkstæða skólans,
starfsfólk hans og upplýsingakerfi.
Nemendum eru afhend nemendaskírteini, lykilorð og kynningarefni um skólann.

TILVÍSANIR:
Kynningarefni (nemendahandbók).
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V804 NÝNEMAKÖNNUN
TILGANGUR OG UMFANG
Þróa nýnemakönnun og kanna ánægju nýnema með nýnemadag og upphaf náms.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu í samvinnu við tölvusvið.

HVENÆR:
Könnunin er gerð 2-3 vikum eftir að skólastarf hefst ár hvert.

LÝSING
§
§
§
§

Tölvupóstur sem vísar á ákveðið vefsvæði þar sem könnun er geymd er send út á alla
nýnema.
Nemendur eru beðnir um að svara spurningalista könnunarinnar fyrir ákveðinn tíma.
Unnið er úr gögnum kannanarinnar.
Niðurstöður kannanarinnar eru kynntar á framkvæmdaráðsfundum, deildarfundum og á
vef skólans.

UNDANFARI
V803 Nýnemakynning og skólasetning.

TILVÍSANIR:
E1 - Nýliðakönnun: Spurningarlisti.
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V805 KENNSLUMAT
TILGANGUR OG UMFANG
Að meta gæði námskeiðs og frammistöðu kennara eftir hvert námskeið og fylgja eftir útkomu
matsins til umbóta á náminu.

ÁBYRGÐ:
Rektor, deildarforsetar, forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu.

HVENÆR
Kennslumatið er opnað nemendum tveimur dögum áður en kennslu námskeiðs lýkur og er
opið í fjórtán daga.
Þróun spurningalista fyrir kennslumat:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu í samvinnu við deildarforseta og fulltrúa nemenda
semja spurningalista um gæði námskeiða og frammistöðu kennara við kennslu.

LÝSING:
Deildarfulltrúar opna fyrir kennslumat hjá þeim kennurum sem kenna á viðkomandi
námskeiðum. Ekki er opnað fyrir kennslumat hjá þeim sem kenna mjög lítið (2-5
kennslustundir).
§
§
§
§
§
§
§

Opið er fyrir kennslumat í 2 vikur þegar kennslu er að ljúka og þá geta nemendur svarað
því.
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu birtir kennslumat eftir að allar einkunnir
misseris hafa verið birtar. Ef þátttaka nemenda í kennslumati er undir 5% er það ekki
birt. Hver og einn kennari getur þá lesið þær niðurstöður sem varða hann sjálfan.
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu sendir kennurum póst um að niðurstöður
kennslumats liggi fyrir ásamt leiðbeiningum um hvernig þeir nálgast það.
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu prentar niðurstöður kennslumats og afhendir
rektor.
Rektor fer yfir kennslumatið með deildarforseta og að því loknu skoða deildarforsetar
kennslumatið með viðkomandi fagstjórum.
Eftir atvikum kallar deildarforseti kennara til viðtals um niðurstöður í kennslumati
varðandi kennsluna.
Deildarforseti þakkar nemendum fyrir þátttöku í kennslumatinu og fjallar um niðurstöður
kennslumatsins sem sér dagskrárlið á deildarráðsfundi eða með tölvupósti.

Hvar:
Á kennsluvef skólans.
Tæknilegar leiðbeiningar við framkvæmd:
§
§
§
§
§

Farið inn í kerfisstýringu og flipinn kennslumat valinn. Smellt á flipann stofna.
Í felliboxi við hlið nafns/númers námskeiðsins skal velja Mat 2013. Í felliboxi við hlið
nafns kennara viðkomandi námskeiðs skal velja Mat kennara 2013. (Ef vafi leikur á
hvaða kennara á að meta, skal bera það undir deildarforseta/fagstjóra).
Farið neðst á síðuna og setja inn opnunardag og lokadag kennslumats. Nauðsynlegt er að
lokadagur kennslumats sé skráður áður en námsmat er birt.
Smellt á framkvæma.
Nauðsynlegt er að hafa lista með öllum námskeiðum og haka við þegar búið er að opna
fyrir kennslumat viðkomandi námskeiðs.
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TILVÍSANIR
Spurningalisti fyrir kennslumat.
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V806 SKÓLAÁRSMAT
TILGANGUR OG UMFANG
Að meta gæði námsbrauta og viðhorf nemenda til hvers námsárs í heild og fylgja eftir
útkomu matsins til umbóta á náminu.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar, forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu.

HVENÆR
Skólaársmatið er opnað nemendum viku áður en námsárinu lýkur.

LÝSING
Skólaársmat fer fyrst í framkvæmd vorið 2014. Nánari lýsing kemur síðar.
Samsetning skólaársmats:
Deildarforsetar í samvinnu við forstöðumann náms- og kennsluþjónustu og fulltrúa nemenda
semja spurningalista um skólaársmat.
Birting skólaársmats:
Skólaársmatið er opið í tvær vikur. Opna skal fyrir skólaársmatið viku fyrir lok skólaárs og
loka fyrir birtingu viku eftir lok skólaárs.
Hvar:
Á kennsluvef skólans.
Hverjir:
§
§
§

Deildarfulltrúar opna og loka skólaársmati.
Deildarforseti þakkar nemendum fyrir þátttöku í skólaársmatinu og fjallar um niðurstöður
matsins sem sér dagskrárlið á deildarfundi (eigi síðar en 20 virkum dögum eftir lok
skólaársmats).
Deildarforseti og rektor funda um niðurstöður skólaársmats í hans deild.
TILVÍSANIR
Spurningalisti fyrir skólaársmat.
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V807 EINKUNNASKRÁNING
TILGANGUR OG UMFANG
Einkunnir nemenda séu færðar inn í kennslukerfið (MySchool) á réttan og samræmdan hátt.

ÁBYRGÐ:
Kennarar/fagstjórar.

HVENÆR:
Innan 10 virkra daga eftir að námsmat fór fram.

LÝSING:
§
§
§

§
§
§
§
§

Kennari skráir sig inn í MySchool.
Kennari velur flipann Námskeið vinstra megin á síðunni, í kaflanum Mitt efni. Þá birtast
flipar efst á síðunni, fyrir öll þau námskeið sem kennari kennir í. Ef kennari er að kenna
fleiri en eitt námskeið velur hann flipa námskeiðsins sem hann ætlar að færa einkunnir á.
Er bara ein (loka)einkunn í námskeiðinu? Ef svo er velur kennarinn flipann Einkunnir og
færir þar inn einkunn beint inn í dálkinn lokaeinkunn. Ef umsagnir fylgja lokaeinkunn er
hægt að setja þær með því að smella á pennann hægra megin við einkunnadálkinn. Þegar
lokaeinkunnir hafa verið skráðar er smellt á Vista lokaeinkunnir og loka námskeiði.
Ef verið er að gefa einkunn fyrir einstakt verkefni sem er hluti af heildareinkunn, þá velur
kennarinn flipann verkefni og stofnar þar verkefni. Sjá nánar gátlista V803a.
Til að setja inn einkunn fyrir verkefni: Valið er viðkomandi verkefni með því að smella á
nafn þess. Einkunnir og umsagnir ef við á eru skráðar í merkta reiti og í lokin ýtt á
staðfesta.
Kennarar lætur deildarfulltrúa vita að lokaeinkunn sé komin inn með því að senda
tölvupóst.
Deildarfulltrúar /fagstjórar / kennarar birta einkunnir úr verkefni.
Deildarfulltrúar birta lokaeinkunnir í samráði við fagstjóra/ kennara eftir að kennslumati
hefur verið lokað á viðkomandi námskeiði.

TILVÍSANIR:
Skólareglur
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V808 EINKUNNABIRTING
TILGANGUR OG UMFANG
Tryggja örugga birtingu og frágang einkunna í námskeiðum.

ÁBYRGÐ:
Fagstjórar, deildarfulltrúar.

HVENÆR:
Opna má fyrir lokaeinkunnir nemenda þegar kennslumati námskeiðsins er lokið. Kennarar
þurfa að vera búnir að skrá inn einkunnir og umsagnir (ef við á) allra nemenda í námskeiðinu.
Einkunnir eru birtar eigi síðar en 10 virkum dögum eftir að próf eða verkefni eru lögð fyrir
samkvæmt skólareglum.

LÝSING:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Velja Öll námskeið, velja þá deild sem námskeiðið tilheyrir. Þá birtist listi yfir öll
námskeið deildarinnar tiltekið misseri.
Valið er tiltekið námskeið með því að smella á heitið og þá birtast upplýsingar um
námskeiðið.
Smellt er á flipann Verkefni undir kaflanum Kennsluefni (neðarlega til hægri á síðunni).
Þar birtast öll verkefnin sem kennari gaf einkunn/umsögn fyrir.
Til að opna fyrir einkunnir hvers verkefnis er smellt á verkefnið og birtist þá listi yfir alla
nemendur sem skráðir eru í námskeiðið.
Fyrir miðja síðuna er flipi sem heitir Birta einkunnir. Þegar smellt er á hann er búið að
opna fyrir einkunnir og umsagnir verkefna sem eru hluti af lokaeinkunn.
Til að opna fyrir lokaeinkunn þarf að velja Nemendabókhald.
Smellt er á Yfirlit, undir kaflanum, Námskeið (hægra megin fyrir miðju) og þá birtist listi
yfir öll virk námskeið á misserinu.
Finna námskeiðið og smella á fánann hægra megin við heiti námskeiðsins. Þá birtist listi
yfir alla nemendur í námskeiðinu og einkunnir þeirra.
Til að staðfesta einkunnirnar þarf að ýta á Skrá (neðst á síðunni). Ef einkunnirnar hafa
færst undir dálkinn lokaeinkunn þá hefur aðgerðin heppnast.
Deildarfulltrúi lokar námskeiði með því að velja Lokað í felliglugga fyrir ofan nafnalista.
Nemendur fá sjálfvirkan tölvupóst þegar einkunn hefur verið birt.
Deildarfulltrúi sér um að breyta einkunnum ef með þarf.

Tvær leiðir eru til þess að breyta einkunn.
1. Hægt er að breyta einkunnum stakra nemenda í flipanum Einkunnaskráning.
2. Valin er á Kerfisstýring - Nemendaskráning- Einkunnaskráning, hægra megin undir
námskeið, finna rétt námskeið í felliglugga, einnig hægt að fletta upp misserum, skrá nýja
einkunn, og smella á Skrá.

TILVÍSANIR:
Skólareglur
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V809 BRAUTSKRÁNING OG UNDIRBÚNINGUR
ÚTSKRIFTARGAGNA
TILGANGUR OG UMFANG
Brautskrá nemendur í samræmi við háskólalög og reglur skólans.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar, forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu, deildarfulltrúar.

HVENÆR:
Aðalútskrift skólans fer fram að vori í byrjun júní. Undirbúningur fyrir hana hefst u.þ.b.
tveimur mánuðum fyrir brautskráningu. Brautskráningar fara jafnframt fram að hausti sem
næst 15. september og að vetri til sem næst 15. janúar. Undirbúningur fyrir haustútskrift hefst
u.þ.b. mánuði fyrr og fyrir vetrarútskrift tveimur mánuðum fyrr.

LÝSING:
Um miðjan mars:
Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu opnar fyrir skráningu í útskrift á innra vef.
Nemendur hafa til 1. maí að skrá sig í útskrift. Forstöðumaður náms- og kennsluþjónustu
tilkynnir um skráninguna í tölvupósti til nemenda á lokaári í námi sínu. Í tölvupóstinum er
brýnt fyrir nemendum að þeir yfirfari námsferla sína vel, og fullvissi sig um að þeir nái
tilskildum einingafjölda og uppfylli kvóta um fræði, tækni og vinnustofur þar sem það á við.
Einnig er um að ræða haustútskrift (15. sept.) og vetrarútskrift (15. jan). Nemendur þurfa að
skrá sig í útskrift í síðasta lagi fyrir lok ágúst þegar um haustútskrift er að ræða og í síðasta
lagi 15. desember fyrir vetrarútskrift. Ferill fyrir þessar útskriftir er sambærilegur þessum
ferli nema dagsetningar eru í samræmi við tímasetningar útskriftar.
Um mánaðarmótin mars/apríl:
• Forstöðumaður fer yfir fjölda þeirra útskriftarmappa og útskriftarblaða sem til eru og
pantar það sem þarf. Þau gögn sem þurfa að vera til eru:
•

útskriftarskírteini fyrir hverja deild og braut,

•

útskriftarmöppur (svartar og hvítar),

•

Diploma supplement möppur,

•

Pappír með vatnsmerki (með lógó skólans).

Í apríl:
Deildarfulltrúar fara yfir námsferla allra þeirra sem ætla að útskrifast til að athuga hvort þeir
muni uppfylla skilyrði. Sérstaklega er fylgst með þeim sem eru tæpir og haft samband við þá
sem augljóslega munu ekki ná að útskrifast og/eða eru í skuld við skólann.
Í vikunni fyrir útskrift gengur forstöðumaður frá öllum útskriftargögnum. Í
útskriftarmöppunni eiga að vera:
§
§
§
§

Skrautprentað útskriftarskjal.
Einkunnablað á íslensku og ensku.
Lokaverkefnisumsögn (þar sem það á við).
Umsögn um lokaritgerð hjá þeim deildum sem við á.
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§
§
§

Geisladiskur með upptöku frá lokatónleikum – límt inn á vinstri kápu (aðeins í
tónlistardeild).
Diploma Supplement mappa.
Diploma Supplement skjal.

Eftir 1. maí:
§

Deildarfulltrúar yfirfara listann yfir þá sem hafa skráð sig í útskrift og taka út þá sem ekki
eiga að vera á listanum.

Í maí:
§
§
§
§
§
§
§

Forstöðumaður sendir prentsmiðju lista yfir þá sem eiga að útskrifast með nöfnum og
prófgráðum fyrir hvern og einn.
Fara þarf yfir uppsetningu á skírteinisviðauka (diploma supplement) og athuga hvort
breyta þarf textanum eða bæta við hann.
Öll útskriftargögnin eru prentuð, ljósrituð og vistuð í möppu nemenda.
Nauðsynlegt er að lesa vandlega skrautskírteini, stafsetningu nafna og kennitölur
nemenda tímanlega svo hægt sé að endurgera þau ef einhverjar villur eru.
Útskriftarskírteinum er raðað í bunka eftir deildum og brautum – bunkar festir saman með
fallegum borða.
Forstöðumaður útbýr nafnalista fyrir hverja deild og braut og sendir deildarforseta og
rektor.
Á útskriftardegi fer forstöðumaður með gögnin á æfingu (um morguninn) og kemur
skírteinunum fyrir á borði á sviði. Gott er að hafa með útprentaða nafnalista fyrir hverja
braut fyrir sig og nokkrar auðar möppur til vara ef eitthvað skyldi hafa farið úrskeiðis.

TILVÍSANIR:
Skólareglur
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V810 FRÁGANGUR Á ÚTSKRIFTARSKÍRTEINUM
TILGANGUR OG UMFANG
Tryggja að útskrifargögn séu geymd á skipulagðan og aðgengilegan hátt.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður náms – og kennsluþjónustu, deildarfulltrúar og móttökufulltrúi.

HVENÆR:
Á eftir hverri útskrift nemenda, þ.e.a s. vorútskrift, haustútskrift og vetrarútskrift.

LÝSING:
§
§

Afrit eru tekin af öllum prófskírteinum og þau sett í möppu viðkomandi nemenda sem er
geymd í skjalaskáp í móttöku.
Möppur eru geymdar í eitt ár í skjalaskápnum, eftir það eru þær settar í sérmerkta kassa
og geymdar í skjalaskápum fyrir framan skrifstofu bókhalds (Þverholt 11, 6.hæð).
Upplýsingar um staðsetningu útskriftargagna sérhvers nemanda eru skráð hjá
móttökufulltrúa svo hægt sé að fletta upp hverjum og einum.

TILVÍSANIR
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V811 AFRIT AF PRÓFSKÍRTEINUM
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þess að útskrifaðir nemendur geti fengið afrit af prófskírteinum sínum eftir útskrift.

ÁBYRGÐ:
Móttökufulltrúi.

HVENÆR:
Allt skólaárið.

LÝSING
Útskrifaðir nemendur leggja fram beiðni um afrit af útskriftargögnum og tiltaka nákvæmlega
hvaða gögn um ræðir.
Móttökufulltrúi finnur gögnin í möppu viðkomandi nemanda og tekur ljósrit af þeim.
Afgreiðslutími er einn til þrír dagar.
Við afhendingu skírteina greiðir viðkomandi 500.- kr. fyrir íslenska útgáfu og 1000.- kr. fyrir
enska útgáfu. Hvert aukaskjal kostar 200.- kr.

TILVÍSANIR
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V812 SÉRÚRRÆÐI Í NÁMI
TILGANGUR OG UMFANG
Aðstoða nemendur við að ná námsmarkmiðum skólans.

ÁBYRGÐ:
Forstöðumaður náms –og kennsluþjónustu, náms – og starfsráðgjafi í samstarfi við
deildarforseta, fagstjóra og deildarfulltrúa.

HVENÆR:
Allt námsárið.

LÝSING:
§
§
§
§
§

Nemendum kynnt starfsemi náms- og starfsráðgjafar í upphafi árs og bent á að hafa
samband við námsráðgjafa ef þeir hafa fengið greiningu á námserfiðleikum eða öðrum
hömlunum.
Nemandi mætir í viðtal til námsráðgjafa og skilar greiningu/vottorði frá sérfræðingi.
Leitað er úrræða eftir að vottorð og aðrar upplýsingar liggja fyrir.
Samningur gerður milli nemanda og námsráðgjafa, þar sem fram kemur hvaða sérúrræði
nemanda eru veitt.
Afrit af samningi sent á deildarforseta og deildarfulltrúa hverrar deildar.

TILVÍSANIR:
Skólareglur
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V813 VIÐTÖL OG VIÐTALSTÍMAR
NÁMSRÁÐGJAFA
TILGANGUR OG UMFANG
Aðstoða nemendur við að ná námsmarkmiðum skólans.

ÁBYRGÐ:
Náms – og starfsráðgjafi.

HVENÆR:
Allt námsárið.

LÝSING:
§
§
§
§
§
§

Nemandi getur óskað eftir viðtali við námsráðgjafa eða mætt í opinn viðtalstíma.
Ef óskað er eftir því frá deildarforseta eða fagstjóra að námsráðgjafi ræði við nemanda þá
kallar námsráðgjafi viðkomandi nemanda í viðtal.
Nemandi mætir í viðtal.
Staða nemanda tekin, námslega og persónulega.
Framhald ákveðið varðandi viðtalsmeðferð eða ekki.
Ef ástæða telst til er viðkomandi deildarforseti / fagstjóri látinn vita að nemandi mun
mæta í viðtalsmeðferð til námsráðgjafa.

TILVÍSANIR:
Skólareglur.

6. VERKFERLAR

224

	
  

V814 GERÐ NÁMSKEIÐSLÝSINGA OG
KENNSLUSKRÁR
TILGANGUR OG UMFANG
Listaháskólinn gerir kennsluskrá fyrir komandi skólaár og skal hún kynnt á heimasíðu
skólans.
Kennsluskráin er á rafrænu formi og í henni eru námskeiðslýsingar fyrir öll námskeið sem
kennd eru á hverju ári. Námskeiðslýsingar skulu vera tilbúnar við upphaf hvers misseris.

ÁBYRGÐ
Deildarforsetar og fagstjórar.

HVENÆR
Námskeiðslýsingar vormisseris eru tilbúnar viku eftir lok starfsdaga í nóvember. Kennsluskrá
fyrir næsta skólaár er tilbúin í apríl.

LÝSING
§

§
§
§
§
§

Í hverri námskeiðslýsingu skal gera grein fyrir heiti, númeri, tegund, stigi og á hvaða
misseri námskeiðið er kennt. Jafnframt skulu koma fram upplýsingar um einingafjölda,
tungumál forkröfur, hæfniviðmið, námsmat ásamt stuttri lýsingu (sjá leiðbeiningar um
gerð námskeiðslýsinga, skólareglur).
Það er á ábyrgð deildarforseta að hafa yfirsýn yfir stöðu námskeiðslýsinga og innihald
kennsluskrár.
Deildarforsetar / fagstjórar kalla eftir nýjum námskeiðslýsingum fyrir starfsdaga.
Námskeiðslýsingar eru lesnar yfir af deildarforseta/fagstjóra/ föstum kennurum.
Deildarforsetar /fagstjórar meta hvort senda þurfi námskeiðslýsingar í prófarkalestur. Ef
þörf er á því eru þær sendar í prófarkalestur og síðan í þýðingu.
Deildarforseti / fagstjóri ber ábyrgð á því að réttar námskeiðslýsingarnar séu settar á innri
vef skólans. Námskeiðsýsingarnar eru sendar til deildarfulltrúa sem setur þær á innri vef
skólans, bæði á íslensku og ensku.

TILVÍSANIR
Skólareglur.
Leiðbeiningar um gerð námskeiðslýsinga og hæfniviðmið.
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V815 UMSÝSLA TÆKJA OG BÚNAÐAR
TILGANGUR OG UMFANG
Tryggja að haldið sé utan um eignir skólans á skipulagðan hátt.

ÁBYRGÐ:
Deildarforsetar, þjónustufulltrúar ásamt yfirmanni, starfsmönnum, umsjónarmönnum
verkstæða og starfsmenn tölvusvið.

HVENÆR:
Allt skólaárið.

LÝSING
Umsýsla tækja og búnaðar – þjónustufulltrúar
§
§

§
§
§

§

Umsýsla tækja og lán á þeim til nemenda og kennara eru í höndum þjónustufulltrúa
hverrar deildar. Auk þess sjá þeir um tæki sem tilheyra ákveðnum kennslurýmum, s.s.
skjávarpa, ljósaborð, hljóðfæri, ljósritunarvélar, tölvur og búningasafn (sviðslistadeildar).
Þegar nemendur eða kennarar fá tæki að láni (myndbandsupptökuvélar, myndavélar, ljós,
upptökutæki, sjónvörp, vídeó, minni hljóðfæri) skrifar viðkomandi undir samning þar
sem hann tekur fulla ábyrgð á tækinu í tiltekinn tíma eða þangað til hann skilar því.
Samningurinn er undirritaður af nemanda eða kennara.
Þjónustufulltrúi heldur bókhald yfir þau tæki sem deildin á og hver þeirra eru í útláni.
Ef um bilun er að ræða í tækjum eða tölvum kemur þjónustufulltrúi þeim í viðgerð eða
hefur samband við umsjónarmann verkstæðis eða starfsmenn tölvusviðs.
Á vorin þarf að telja og yfirfara tæki og húsbúnað með tilliti til viðhalds og endurnýjunar.
Þær upplýsingar eru síðan teknar saman í skjal sem deildarforseti og umsjónarmaður
húseigna fog forstöðumaður tölvusviðs fá afhent fyrir nýtt fjárhagsár svo gera megi ráð
fyrir því sem þarf að endurnýja.
Tæki og búnaður er merktur ákveðinni deild og sviði og er umsýsla og ábyrgð á hendi
þjónustufulltrúa.

Myndlistardeild og hönnunar- & arkitektúrdeild
Myndlistardeild og hönnunar- og arkitektúrdeild reka saman verkstæði sem skiptast í
mótunar- tré- og járnsmíðaverkstæði, prentverkstæði og ljósmyndaver sem skiptist í
filmuvinnslu fyrir svart hvítt og lit og rafræna myndvinnslu og prentun. Deildarforsetar
deildanna eru yfirmenn verkstæðanna en undir þeim starfar forstöðumaður verkstæða. Hann
er jafnframt umsjónarmaður eins verkstæðanna og til hans heyra umsjónarmenn annarra
verkstæða
Umsjónarmenn verkstæða hafa hver um sig umsjón með daglegum rekstri og umsýslu tækja
og búnaðar á sínu sviði. Áætlanir um innkaup og uppbyggingu verkstæðanna er á ábyrgð
deildarforseta í samráði við forstöðumann verkstæða.
Myndlistardeild rekur að auki mynd- og hljóðver og ber umsjónarmaður þess ábyrgð á
daglegum rekstri og umsýslu tækja og búnaðar.

6. VERKFERLAR

226

	
  
Hönnunar-og arkitektúrdeild
Hönnunar- og arkitektúrdeild rekur textílverkstæði, módelverkstæði og proto-studio undir
eftirliti umsjónarmanna. Í deildinni er einnig tölvuver sem heyrir undir daglega umsýslu
tölvusviðs.
Tónlistardeild
Tónlistardeild rekur upptökuverkstæði og hljóðverkstæði og er rekstur þeirra í umsjón
tæknistjóra deildarinnar.
Sviðslistadeild
Tæki og búnaður nemendaleikhúss sviðslistadeildar er í umsjón tæknistjóra deildarinnar.
Áætlanir um uppbyggingu tækjabúnaðar deilda er á ábyrgð deildarforseta í samráði við
viðkomandi umsjónarmann og/eða tæknistjóra.
Dagleg umsýsla tölvubúnaður deilda er á herðum starfsmanna tölvusviðs.
Tilvísanir:
Skólareglur.
Útlánasamningur.
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9. RANNSÓKNAÞJÓNUSTA
V900 Fundir og samráð rannsóknaþjónusta
V901 Stefnumótun á sviði rannsókna og nýsköpunar
V902 Kynning styrkjamöguleika
V903 Vísindavaka
V904 Rannsóknakvöld
V905 Hugarflug – ráðstefna um rannsóknir á fræðasviði lista
V906 Rekstur rannsóknarverkefna
V907 Rannsóknagagnagrunnur
V908 Mat á rannsóknum og nýsköpun
V909 Rannsóknamisseri
V910 Yfirlit samstarfsverkefna
V911 Starfsþróunarsjóður kennara
V912 Rannsóknasjóður
V913 Útgáfusjóður
V914 Uppfærsla vefsíðu rannsóknir og nýsköpun
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V900 FUNDIR OG SAMRÁÐ
RANNSÓKNAÞJÓNUSTA
TILGANGUR OG UMFANG
Að sjá til þess að upplýsingum um málefni rannsóknaþjónustu, starfsemi hennar og
þjónustu sé miðlað til annarra starfsmanna og stjórnenda skólans sem og samstarfsaðila
utan hans. Í framhaldi er metinn árangur af starfsemi sviðsins og verklagsreglna.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Hvenær:

Reglulega yfir árið.
Lýsing:
Háskólaskrifstofa

Framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu boðar til fundar með forstöðumönnum allra
stoðsviða einu sinni í mánuði.
Framkvæmdaráð

Forstöðumaður miðlar upplýsingum sviðsins til annarra stjórnenda á reglulegum fundum
framkvæmdaráðs, sem boðaðir eru af rektor. Framkvæmdaráð er samráðsvettvangur
helstu stjórnenda skólans, og fjallar um sameiginleg málefni deilda, stoðsviða og skipulag
skólastarfsins. Fundargerð er skrifuð af rektor.
Fagráð

Forstöðumaður á samráð um verkefni og stefnumál rannsókn og nýsköpunar við fagráð
skólans. Fagráð er samráðs- og upplýsingavettvangur stjórnenda, kennara og nemenda
skólans. Ráðið fjallar um fagleg markmið skólans, frammistöðu skólans og gæði og veitir
rektor stuðning við ákvarðanatöku um akademísk málefni. Fundir eru boðaðir af rektor
a.m.k. einu sinni á misseri.
Deildarráð

Forstöðumaður óskar eftir fundi í deildarráði allra deilda einu sinni á misseri. Fundurinn
er upplýsinga- og samráðsfundur þar sem málefni rannsókna og nýsköpunar eru rædd út
frá sjónarhóli deildarstarfs. Forstöðumaður skrifar fundargerð og sendir deildarforsetum
ásamt rektor að fundi loknum.
Háskólafundur

Forstöðumaður miðlar upplýsingum til starfsfólks skólans á háskólafundi, sem er
vettvangur fyrr umræðu um fagleg málefni innan háskólans og akademíska stefnumótun.
Fundurinn er opinn öllum kennurum og starfsfólki skólans, sem og nemendum.
Háskólafundur er boðaður af rektor a.m.k. einu sinni á ári.
Rannsóknahópur fagráðs

Einn fulltrúi úr hverri deild vinnur að skilgreindum verkefnum sem miða að því að skapa
regluverk og umhverfi fyrir rannsóknir og nýsköpun innan skólans. Forstöðumaður
rannsóknaþjónustu leiðir vinnu hópsins og ritar fundargerðir. Hópurinn skilar vinnu sinni
til fagráðs, sem ræðir skilagreinar og vísar þeim til framkvæmdaráðs eftir samþykktir.
Tilvísanir:
§

V200 fundir og samráð rektor
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§
§

V300 fundir og samráð háskólaskrifstofu
V400 fundir og samráð deilda
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V901 STEFNUMÓTUN Á SVIÐI RANNSÓKNA OG
NÝSKÖPUNAR
TILGANGUR OG UMFANG
§
§
§

Að gera stefnu skólans um rannsóknir og nýsköpun sýnilega.
Að vinna að stöðugri þróun á sviðinu og tryggja reglulegt endurmat á árangri og stöðu.
Að framfylgja verkáætlun um stefnumótun á sviðinu.

Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Vinnuhópur fagráðs um rannsóknir.
Framkvæmdaráð.
Hvenær:

Stefna skólans er endurnýjuð á fjögurra ára fresti.
Mat á árangri og stöðu fer fram í lok hvers skólaárs.
Lýsing:

Rannsóknahópur og forstöðumaður vinna að tilfallandi verkefni sem styðja við þróun á
sviðinu.
Forstöðumaður getur borið mál undir rannsóknahóp áður en þau eru rædd á öðrum
vettvangi skólans.
Hópurinn leggur fram tillögur til umræðu í fagráði áður en þær eru lagðar fram til
samþykktar í framkvæmdaráði og stjórn.
Samþykkt stefna um R&N er birt opinberlega.
Forstöðumaður ber ábyrgð á árlegu stöðumati og stöðugri framfylgni verkáætlunar.
Tilvísanir:
§
§

V201 Stefnumótun – rektor
V1104 Verkáætlun og eftirfylgni stefnumótunar
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V902 KYNNING STYRKJAMÖGULEIKA
TILGANGUR OG UMFANG
Að upplýsa starfsfólk og nemendur um möguleika á fjármögnun verkefna á sviði
rannsókna og nýsköpunar.
Að kynna styrkjalandslagið og upplýsa um reglur, markmið og skilafresti
samkeppnissjóða og opinberra styrkjaáætlana.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Hvenær:

Reglulega allt árið.
Lýsing:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu uppfærir reglulega styrkjadagatal þar sem helstu
skilafrestir og upplýsingar um sjóði og áætlanir koma fram. Dagatalið er birt á
sameiginlegu dagatali starfsmanna.
Forstöðumaður áframsendir auglýsingar um opna skilafresti sjóða og áætlana til
starfsmanna og nemenda eftir því sem við á.
Forstöðumaður óskar eftir að viðkomandi tengiliðir haldi kynningarfundi innan skólans á
þeim sjóðum og áætlunum sem upp á það bjóða, s.s. Rannsóknasjóð, Tækniþróunarsjóð,
Nýsköpunarsjóð námsmanna, Tónlistarsjóð, Hönnunarsjóð, Myndlistarsjóð, Norrænu
menningargáttina, Menningaráætlun ESB o.s.frv.
Í kjölfarið veitir rannsóknaþjónusta ráðgjöf og aðstoð við umsóknarferlið, sé þess óskað.
Forstöðumanni ber að tilkynna viðkomandi fagstjóra ef nemandi sækir um styrki vegna
verkefnis sem tengist með beinum hætti starfsemi einstakra námskeiða innan skólans.
Tilvísanir:
§

Vxxxx (Samningur milli nemenda og deildar um höfundarétt)
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V903 VÍSINDAVAKA
TILGANGUR OG UMFANG
Að kynna afrakstur í rannsóknum og nýsköpun fyrir fræðasamfélaginu og almenningi.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Hvenær:

Í september ár hvert.
Lýsing:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu er tengiliður við Rannís, sem stendur fyrir
Vísindavöku. Forstöðumaður hefur umsýslu með skráningu fulltrúa Listaháskólans og
stýrir ferlinu fyrir hönd skólans.
Fulltrúi skólans úr röðum háskólakennara eða framhaldsnema er valinn til þátttöku á
Vísindavöku, í samráði framkvæmdaráðs og forstöðumanns rannsóknaþjónustu.
Tilvísanir:
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V904 RANNSÓKNAKVÖLD
TILGANGUR OG UMFANG
Að skapa grundvöll fyrir faglega og gagnrýna umræðu um rannsóknir og nýsköpun innan
skólans.
Að samstarfsfólk kynnist viðfangsefnum og sérsviði hvers annars utan skólastofunnar.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Hvenær:

4 sinnum yfir árið, tvisvar á hverju misseri.
Lýsing:

Kennari kynnir viðfangsefni sín í hvert sinn, sem rædd eru í kjölfarið.
Starfsfólk skólans, stjórnarmeðlimir og meistaranemar í rannsóknatengdu námi eru
boðaðir á rannsóknarkvöld.
Ákvarðaðar eru dagsetningar fyrir rannsóknakvöld í upphafi skólaárs, og þær færðar inn á
skóladagatal á heimasíðu skólans.
Boðað er til rannsóknakvölds með a.m.k. viku fyrirvara.
Tilvísanir:
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V905 HUGARFLUG – RÁÐSTEFNA UM
RANNSÓKNIR Á FRÆÐASVIÐI LISTA
TILGANGUR OG UMFANG
Að bjóða upp á tækifæri til umræðna, tengslamyndunar og almennrar miðlunar
rannsókna- og nýsköpunarverkefna á fræðasviði lista.
Að framfylgja stefnu skólans um rannsóknir og nýsköpun um að stuðla að uppbyggingu
listrannsókna.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu
Hvenær:

Maí ár hvert
Lýsing:

Fagstjórar fræðigreina skipa tvo aðila í undirbúningsnefnd, sem starfar með
forstöðumanni að undirbúningi ráðstefnunnar. Nefndin undirbýr kall eftir tillögum sem
sent er út með a.m.k. 2 mánaða fyrirvara. Nefndin fer sameiginlega yfir innsend erindi og
mótar dagskrá í samræmi við áherslur hverju sinni.
Forstöðumaður ber ábyrgð á öðrum praktískum málum er varða undirbúning og
framkvæmd ráðstefnunnar, í samstarfi við kynningarfulltrúa, tölvuþjónustu og
framkvæmdastjóra.
Tilvísanir:
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V906 REKSTUR RANNSÓKNARVERKEFNA
TILGANGUR OG UMFANG
Að ferli reikninga sé skýrt og skilvirkt, og að rekstur rannsóknarverkefna sé tryggður.
Ábyrgð:

Viðkomandi verkefnisstjóri og framkvæmdastjóri.
Hvenær:

Þegar við á.
Lýsing:
Meðhöndlun reikninga

Reikningar fara til bókara sem merkir þá deild og verkefni.
Merktur reikningur fer til viðkomandi verkefnisstjóra til samþykktar, og í kjölfarið til
framkvæmdastjóra.
Gjaldkeri greiðir reikninga á gjalddaga.
Eftirlit með rekstri

Auk verkefnisstjóra hefur forstöðumaður rannsóknaþjónustu yfirsýn yfir rekstraráætlun
verkefna, ásamt tímaáætlun um innborganir til verkefna. Verkefnisstjóri upplýsir
forstöðumann um þetta í upphafi hvers skólaárs.
Forstöðumaður upplýsir bókara í upphafi hvers skólaárs um yfirstandandi verkefni og
leggur fram áætlun um innborganir til verkefnanna.
Í lok hverrar annar fara forstöðumaður rannsóknaþjónustu og verkefnisstjóri yfir
fjárhagsstöðu verkefna, samkvæmt yfirliti frá bókara og fjármögnunaráætlun.
Verkefnisstjóri getur óskað eftir aðstoð rannsóknaþjónustu með viðbótarfjármögnun
verkefna, ef með þarf.
Sálfsaflafé til rannsókna og nýsköpunar fer á rekstraráætlun rannsóknaþjónustunnar.
Tilvísanir:
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V907 RANNSÓKNAGAGNAGRUNNUR
TILGANGUR OG UMFANG
Að skrásetja verkefni á sviði rannsókna og nýsköpunar og miðla þeim í opnum
gagnabanka á heimasíðu skólans.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu og sérhver kennari með rannsóknaskyldu.
Starfsmaður tölvuþjónustu ber ábyrgð á viðhaldi og forritun gagnagrunnsins.
Hvenær:

Allt árið.
Lýsing:

Gagnabankinn er verkfæri til að safna saman á einn stað í stjórnsýslu skólans
upplýsingum um afrakstur á sviði rannsókna og nýsköpunar.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu kallar reglulega eftir skráningu í gagnagrunninn og
leiðir hvern nýjan kennara með rannsóknaskyldu inn í skráningarumhverfið á innra
vefsvæði skólans.
Hver og einn kennari ber ábyrgð á skráningu verkefna sinna í gagnagrunninn.
Forstöðumaður aðstoðar við skráningu eftir þörfum og ritstýrir gagnagrunninum.
Á grundvelli skráningarinnar fer fram árlegt mat á afrakstri rannsókna og nýsköpunar á
vegum skólans.
Tilvísanir:
§

V908 (Mat á rannsóknum og nýsköpun)
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V908 MAT Á RANNSÓKNUM OG NÝSKÖPUN
TILGANGUR OG UMFANG
Að meta afrakstur rannsókna og nýsköpunar innan skólans út frá sérsviðum og þekkingu
akademískra starfsmanna.
Að skapa grundvöll fyrir jafningjamat á hverju sérsviði fyrir sig.
Ábyrgð:

Rektor og deildarforsetar bera ábyrgð á faglegu mati og úrvinnslu.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu ber ábyrgð á innköllun gagna og boðar til funda í
samráði við rektor og deildarforseta.
Hvenær:

Árlega, í byrjun hvers skólaárs (september).
Lýsing:

Hver háskólakennari, sem hefur rannsóknarskyldu, skráir störf sín sem falla undir þennan
starfsþátt í rannsóknagagnagrunn skólans.
Úr skráningunni vinnst skýrsla með skipulögðu yfirliti starfanna, sem lögð er fram á
árlegum fundi þar sem allir akademískir starfsmenn viðkomandi deildar koma saman
ásamt rektor og deildarforseta. Forstöðumaður rannsóknaþjónustu er ritari fundarins.
Hver kennari heldur stutta kynningu á viðfangsefnum liðins skólaárs og velur 2-3
verkefni sem hann/hún vill leggja áherslu á til umræðu. Kennarar skulu einnig skýra
tengsl viðfangsefna sinna við kennslu og þau sérsvið sem þeir eru ráðnir til starfa á.
Framtölin eru borin saman við vinnuáætlun kennara, sem lögð eru fram næsta skólaár á
undan.
Tilvísanir:
§
§

V206 (Ráðning háskólakennara)
V907 (Rannsóknagagnagrunnur)
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V909 RANNSÓKNAMISSERI
TILGANGUR OG UMFANG
Að gera akademískum starfsmönnum (lektorum, dósentum, og prófessorum) kleift að
helga sig sjálfstæðum rannsóknarstörfum með því að leysa þá tímabundið undan kennsluog stjórnunarskyldum. Aðjúnktar sem sinna kennslu og rannsóknum hafa rétt til að sækja
um rannsóknamisseri á sama grundvelli og aðrir akademískir starfsmenn með sérstöku
samkomulagi við viðkomandi deildarforseta.
Ábyrgð:

Rektor og deildarforsetar.
Hvenær:

Einu sinni á misseri.
Lýsing:

Fagleg skilyrði
Rannsóknarverkefni skulu skýrt skilgreind í umsókn.
Verkefni skulu vera á því sérsviði sem kennarinn er ráðinn til við skólann og skulu leiða
til opinberrar birtingar.
Kennari skal hafa verið samfellt í starfi í a.m.k. 3 ár og uppfyllt starfsskyldur sínar
samkvæmt ráðningarsamningi. Veikindaleyfi og fæðingarorlof teljast til starfstíma.
Kennari skal hafa verið virkur í rannsóknastarfsemi á því tímabili og hafa skráð
afraksturinn í opinn gagnabanka skólans.
Kennari gerir grein fyrir árangri og afrakstri með sérstakri skýrslu til rektors eigi síðar en
tveimur mánuðum að loknu rannsóknarmisseri.
Umsóknarferli

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu fer yfir umsóknir með tilliti til formlegra skilyrða og
leggur fram greinargerð til viðkomandi deildarforseta.
Deildarforseti kynnir umsóknir um rannsóknamisseri fyrir framkvæmdaráði.
Rektor og viðkomandi deildarforseti fara yfir umsóknir og meta möguleika deildarinnar
til að mæta breytingum sem verða á starfsemi hennar á meðan viðkomandi kennari fer í
rannsóknamisseri.
Rektor leggur fram tillögu um veitingu rannsóknamissera fyrir framkvæmdaráð og tekur í
kjölfarið ákvörðun um veitingu þeirra.
Lokaniðurstaða skal liggja fyrir eigi síðar en 31. apríl að vori og 31. október að hausti.
Lengd rannsóknamisseris miðast við eitt kennslumisseri. Miðað er við að heil þrjú ár líði
á milli endurtekinna rannsóknarmissera, en heimild til þeirra safnast ekki upp þótt kennari
nýti sér ekki umsóknarrétt sinn á því tímabili. Kennarar halda óbreyttum föstum launum
meðan á rannsóknamisseri stendurUmsækjandi leggur fram umsókn á þar til gerðu
eyðublaði til deildarforseta eigi síðar en 15. mars fyrir rannsóknamisseri að hausti og 15.
september fyrir rannsóknamisseri að vori.
Tilvísanir:
§
§

V204 Ráðning háskólakennara
V907 Rannsóknagagnagrunnur

6. VERKFERLAR

239

	
  
§

V908 Mat á rannsóknum og nýsköpun
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V910 YFIRLIT SAMSTARFSVERKEFNA
TILGANGUR OG UMFANG
Að hafa aðgengilega á miðlægum stað í stjórnsýslunni yfirlit yfir samstarfs- og
tengslaverkefni og miðla þeim á heimasíðu skólans.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Hvenær:

Í janúar ár hvert, um leið að vinna við ársskýrslu fer fram.
Lýsing:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu kallar eftir efni um samstarfs- og tengslaverkefni frá
deildarforsetum, fagstjórum og forstöðumanni alþjóðasviðs.
Yfirlitið er birt á vefsvæði skólans.
Tilvísanir:
§
§

V907 Rannsóknagagnagrunnur
V??? Ársskýrsla
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V911 STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR KENNARA
TILGANGUR OG UMFANG
Að 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.
Ábyrgð:

Rektor og forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Hvenær:

Í upphafi hvers misseris.
Lýsing:

Rétt til að sækja um styrki úr sjóðnum hafa allir fastráðnir kennarar skólans, auk
stundakennara sem kennt hafa yfir tiltekið lágmark kennslustunda og tilkynnt er í
auglýsingu.
Stjórn sjóðsins er skipuð rektor, sem jafnframt er formaður stjórnar, deildarforsetum og
einum fulltrúa fastráðinna kennara, sem tilnefndur er af framkvæmdaráði til tveggja ára í
senn.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu hefur umsjón með sjóðnum, auglýsir eftir styrkjum og
vistar umsóknir, greinargerðir og yfirlit í skjalasafni.
Gjaldkeri greiðir út styrki samkvæmt úthlutun stjórnar.
Tilvísanir:
§

Reglur um Starfsþróunarsjóð kennara.
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V912 RANNSÓKNASJÓÐUR
TILGANGUR OG UMFANG
Að styðja við rannsóknir kennara skólans og stuðla að uppbyggingu þekkingar á þeim
sviðum sem starfsemi hans nær til. Styrkveitingar sjóðsins ná til rannsókna á
fræðasviðinu listir.
Ábyrgð:

Rektor.
Stjórn Rannsóknasjóðs.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu (ritari stjórnar).
Hvenær:

Vormisseri.
Lýsing:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu auglýsir eftir umsóknum í sjóðinn.
Stjórn sjóðsins fer yfir umsóknir og úthlutar fé úr honum skv. reglum sjóðsins og
starfsreglum stjórnar.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu sendir út svarbréf til umsækjenda og vistar gögn
stjórnar.
Tilvísanir:
§
§
§
§

Reglur Rannsóknasjóðs.
Starfsreglur stjórnar Rannsóknasjóðs.
Leiðbeiningar til umsækjenda í Rannsóknasjóð.
Umsóknareyðublað Rannsóknasjóðs.
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V913 ÚTGÁFUSJÓÐUR
TILGANGUR OG UMFANG
Að efla útgáfustarfsemi skólans og stuðla að miðlun á verkum akademískra starfsmanna.
Að styrkja tengsl kennslu og rannsókna.
Ábyrgð:

Rektor.
Stjórn Útgáfusjóðs.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu (ritari stjórnar).
Hvenær:

Haustmisseri.
Lýsing:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu auglýsir eftir umsóknum í sjóðinn.
Stjórn sjóðsins fer yfir umsóknir og úthlutar fé úr honum skv. reglum sjóðsins og
starfsreglum stjórnar, með hliðsjón af samstarfssamningi Listaháskólans og
Háskólaúgáfunnar.
Forstöðumaður rannsóknaþjónustu sendir út svarbréf til umsækjenda og vistar gögn
stjórnar.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§
§

Reglur Útgáfusjóðs.
Samningur Listaháskólans og Háskólaútgáfu um útgáfu.
Samningur starfsmanns og Listaháskólans um útgáfu.
Starfsreglur stjórnar Útgáfusjóðs.
Leiðbeiningar til umsækjenda í Útgáfusjóð.
Umsóknareyðublað Útgáfusjóðs.
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V914 UPPFÆRSLA VEFSÍÐU RANNSÓKNIR OG
NÝSKÖPUN
TILGANGUR OG UMFANG
Að miðla upplýsingum um þau málefni er varða rannsóknir og nýsköpun, inn á við sem
út á við.
Ábyrgð:

Forstöðumaður rannsóknaþjónustu.
Markaðs- og kynningarstjórii.
Hvenær:

Allt árið.
Lýsing:

Forstöðumaður uppfærir reglulega vefsvæði rannsókna og nýsköpunar á heimasíðu
skólans.
Vefsíðan er í senn fréttaveita fyrir málefni skólans á sviðinu sem og upplýsingaveita um
verkefni akademískra starfsmanna í rannsóknum og nýsköpun. Vefsíðan er samtengd
vefsíðum deild eftir atvikum.
Vefsíðan hýsir upplýsingar fyrir þá þjónustu sem skólinn veitir í tengslum við rannsóknir
og nýsköpun, í tengslum við umsóknagerð, sjóði, styrki, samningagerð og skýrslugerð.
Tilvísanir:
§
§
§
§
§
§
§
§

V902 Kynning styrkjamöguleika
V905 Hugarflug
V907 Rannsóknagagnagrunnur
V908 Mat á rannsóknum og nýsköpun
V910 Yfirlit samstarfsverkefna
V911 Starfsþróunarsjóður kennara
V912 Rannsóknasjóður
V913 Útgáfusjóður
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10. TÖLVU- OG VEFÞJÓNUSTA
V1000 – Samráð og fundir tölvu- og vefþjónusta
V1001 – afgreiðsla verbeiðna
G1001 gátlisti vegna verkbeiðna
V1002 Uppsetning á tölvum skólans
G1002 gátlisti fyrir uppsetningu á tölvum skólans
V1003 – Uppfærsla póstlista
V1004 aðgangskeRfi skólans
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V1000 – SAMRÁÐ OG FUNDIR TÖLVU- OG
VEFÞJÓNUSTA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að tryggja samráð um gæðamál innan skólans og gæta þess að upplýsingar og tillögur til
umbóta berist í réttan farveg innan skólans.
Ábyrgð:

Forstöðumaður tölvu- og netþjónustu
Hvenær:

Reglulega yfir skólaárið
Lýsing:

Forstöðumaður heldur fund með starfsmönnum deildarinnar, þar sem farið er yfir
verkefni deildarinnar. Farið verður yfir ferlið frá síðasta fundi.
Tilvísanir:
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V1001 – AFGREIÐSLA VERBEIÐNA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að gæta þess verkbeiðnum sé svarað á skilvirkan hátt í réttri frogangsröð.
Ábyrgð:

Forstöðumaður tölvu- og vefþjónustu
Hvenær:

Daglega
Lýsing:

Í upphafi dags er verkefnum forgangsraðað og skipt niður á starfsmenn deildarinnar.
Tilvísanir:
§

Gátlisti 1001A Forgangsröðun verkefna.
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G1001 GÁTLISTI VEGNA VERKBEIÐNA
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Daglega skal yfirfara verkbeiðnakerfi listaháskóla íslands
Forgangsröðun verkefna:
Kerfi skólans
Sarfsemi skólans
Starfsemi kennslu
Þjónusta við nemendur
Praktísk mál:
Verkbeiðnir skal sendast á verkbeiðni@lhi.is
Verkbeiðnum er sinnt eftir forgangi
Verkbeiðnum synjað:
Forstöðumaður tölvu- og vefþjónustu eða staðgengill hans geta synjað verkbeiðni, telji
þeir að hún fari út fyrir verksvið sviðsins.
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V1002 UPPSETNING Á TÖLVUM SKÓLANS
TILGANGUR OG UMFANG:
Að rétt sé staðið að uppsetningu á tölvum starfsmanna.
Ábyrgð:

Forstöðumaður tölvu- og vefþjónustu
Hvenær:

Eftir þörfum
Lýsing:

Tölvu og vefþjónustan sér um innkaup á tölvum skólans og uppsetningu á þeim.
Tilvísanir:
§
§

Gátlisti Uppsetning á tölvum skólans. 1002A
Gátlisti Uppsetning á tölvum starfsmanna 1002B
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G1002 GÁTLISTI FYRIR UPPSETNINGU Á
TÖLVUM SKÓLANS
Uppsetning:

Admin aðgangur settur upp.
Tölvan tengd við net skólans.
Búinn til aðgangur fyrir starfsmann.
Forrit sett upp á tölvur:

Ekki er öðrum heimilt að setja upp forrit á tölvur skólans en starfsmönnum tölvu- og
vefþjónustu.
Ekki er heimilt að setja upp forrit á tölvur skólans sem ekki er leyfi fyrir.
Óski deildir eftir því að einhver áhveðin forrit séu sett upp skal deildin standa straum af
þeim forritum og fyrirliggi samþykki deildarforseta þeyrrar deildar fyrir kostnaði.
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V1003 – UPPFÆRSLA PÓSTLISTA
TILGANGUR OG UMFANG:
Póstlistar skólans eru uppfærði í upphafi hvers misseris
Ábyrgð:

Þjónustustjóri tölvu- og vefþjónustu
Hvenær:

Póstlistar eru uppfærðir í upphafi hvers misseris.
Lýsing:

Póstlistar eru uppfærðir í upphafi hvers misseris þegar búið er að skrá nýja starfsmenn,
kennarar og nemendur inn í myschool.
Póstlistarnir eru sóttir í upplýsingar í gagnagrunni Myschool.
Póstlistar uppfærast ekki sjálfkrafa.
Ef breyting verður á starfsmannahaldi og ef viðkomandi starfsmaður þarf að vera á
póstlistaþarf að tilkynna það þjónustustjóra tölvu- og vefþjónustu svo það sé hægt að
uppfæra póstlistann,
Tilvísanir:
§

Gátlisti 1003 Uppfærsla á póstlista

6. VERKFERLAR

252

	
  

V1004 AÐGANGSKERFI SKÓLANS
TILGANGUR OG UMFANG:
Að starfsmenn hafi þann aðgang að skólanum sem þörf er á og aðrir ekki.
Ábyrgð:

Forstöðumaður tölvu- og vefþjónustu
Hvenær:

Eftir þörfum
Lýsing:
Tilvísanir:
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11. GÆÐASTJÓRNUN
V1100 Samráð og fundir gæðastjórnun
V1101 Innra mat deilda og brauta
V1102 Innra mat stofnunar
V1103 Þróun handbókar
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V1100 SAMRÁÐ OG FUNDIR GÆÐASTJÓRNUN
TILGANGUR OG UMFANG:
Að tryggja samráð um gæðamál innan skólans og gæta þess að upplýsingar og tillögur til
umbóta berist í réttan farveg innan skólans.
Ábyrgð:

Gæðastjóri
Hvenær:

Reglulega yfir skólaárið
Lýsing:

Gæðanefnd Listaháskólans
Gæðanefndin hefur a.m.k. þrjá fasta fundi á hverju skólaári og miða við eftirfarandi
dagskrárliði:
Að hausti

Úttektir framundan
Á miðju skólári

Yfirferð ársskýrslu og lykiltalna
Að vori

Eftirfylgni stefnu skólans og yfirferð handbókar skólans
Eftirfylgni innra mats deilda
Framgangsfundir í deildum

Tónlistardeild – á starfsdögum að hausti
Hönnunar- og arkitektúrdeild - á starfsdögum að hausti
Myndlistardeild - á starfsdögum að vori
Sviðslistadeild - á starfsdögum að vori
Listkennsludeild - á starfsdögum að vori
Samráðsfundir forstöðumanna stoðsviða

Framkvæmdastjóri, rektor og forstöðumenn (bókasafns og upplýsingaþjónustu,
rannsóknarþjónustu og tölvu- og vefþjónustu), markaðs- og kynningarstjóri og gæðastjóri
hittast með reglubundnum hætti, mánaðarlega (annan þriðjudag í hverjum mánuði) yfir
skólaárið til að ræða samstarf sviðanna og ýmis mál sem snúa að sérsviðum þeirra svo og
sameiginleg. Framkvæmdastjóri boðar til fundanna. Fundarmenn skiptast á að halda
fundagerð. Fundurinn er m.a. vettvangur fyrir umræðu um málefni sem forstöðumenn
óska eftir að leggja fyrir framkvæmdaráð.
Tilvísanir:
§

Hlutverk Gæðanefndar Listaháskóla Íslands
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V1101 INNRA MAT DEILDA OG BRAUTA
TILGANGUR OG UMFANG:
Að tryggja gæði kennslu, námsbrauta og prófgráða.
Ábyrgð:

Rektor, deildarforsetar, gæðastjóri
Hvenær:

Á fimm ára fresti eða oftar.
Lýsing:

Listaháskóli Íslands starfar eftir umgjörð frá Gæðaráði íslenskra háskóla. Hver deild er
metin eftir áætlun sem skólinn gerir í samráði við Gæðaráðið.
Undirbúningur.

Undirbúningur fer fram á vormisseriáður en sjálfsmat er fyrirætlað.
Deildarforseti og gæðastjóri samþykkja drög að verkáætlun fyrir matið. Við
áætlunargerðina skulu hagmsunaaðilar greindir og þess gætt að þeir fái aðild að
verkefninu.
Deildarforseti skipar sjálfsmatsnefnd og tilnefnir verkefnisstjóra úr deildinni sem starfar
með gæðastjóri. Nefndin er skipuð 4-6 akademískum starfsmönnum úr deildinni, 1 – 2
utanaðkomandi erlendum sérfræðingum og a.m.k. 2 nemendum skipuðum af
nemendafélaginu. Sjálfsmatsnefndin getur skipað með sér undirhópa til að taka að sér
verkefni. Gæðastjóri er tengiliður við nemendafélagið og erlenda sérfræðinga.
Gæðastjóri og verkefniststjóri í deild vinna nánari verkáætlun og stýra matsferlinu í
sameiningu. Sjálfsmatshópurinn ber í sameiningu ábyrgð á öflun gagna.
Sjálfsmatsferlið
Gæðastjóri og verkefnisstjóri úr deild vinna saman grunnskjal með upplýsingum um
deildina/brautina.
Sjálfsmatsnefnd fundar samkvæmt verkáætlun. Verkefnisstjóri deildar stýrir fundum og
heldur utan um umræður og vinnur inn í grunnskjalið. Verkefnisstjóri deildar ber ábyrgð
á því að sjálfsmatið fari fram samkvæmt áætlun.
Verkefnisstjórar/deildarforseti upplýsa framkvæmdaráð og fagráð um framgang
verkefnisins.
Eftirfylgni innra mats deilda

Starfsdagar að hausti: Framgangsfundur í tónlistardeild og hönnunar- og arkitektúrdeild
Starfsdagar að vori: Framgangsfundur í myndlistardeild, sviðslistadeild og
listkennsludeild.
Gæðastjóri skrifar stutta greinagerð um framgang.
Tilvísanir:
§
§
§
§

Handbók gæðaráðs háskólanna
V1100 Fundir og samráð gæðastjórnun
Leiðbeiningar fyrir innra mat fagsviða
Grunnur að verkáætlun sjálfsmats deilda og brauta
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V1102 INNRA MAT STOFNUNAR
TILGANGUR OG UMFANG:
Að gera grein fyrir því hvernig stofnunin fylgir faglegum kröfur sem gerðar eru til
háskóla. Skýrt er frá háttalagi mála innan stofnunarinnar og áætlunum sem lúta að
umbótum innan hennar.
Ábyrgð:

Rektor, Verkefnisstjóri þróunar og gæðamála, Gæðanefnd Listaháskólans, Stýrihópur um
innra mat stofnunar.
Hvenær:

Á fimm ára fresti
Lýsing:

Listaháskóli Íslands starfar eftir umgjörð frá Gæðaráði háskólanna.
Undirbúningur (3 misserum áður en heimsókn úttektarnefndar er áætluð)
Gæðastjóri gerir verkáætlun og skilgreinir verkefnið fyrir Framkvæmdaráði.
Framkvæmdaráð skipar stýrihóp og skilgreinir ráðgjafahóp í samvinnu við stýrihópinn.
Stýrihópurinn skal skipaður Rektor, verkefnisstjóra þróunar- og gæðamála og 2 – 4
starfsmönnum skólans sem hafa reynslu og áhuga á gæðastjórnun. Leitast skal við að
samsetning hópsins sé miðist við að þekking innan hans sé á breiðum grunni. Rektor er
formaður hópsins.
Vinnuferlið (2 annir)

Gæðastjóri stjórnar vinnu hópsins og upplýsir framkvæmdaráð relgulega um framgang
verkefnisins.
Gæðastjóri og stýrihópurinn skilgreina í sameiningu áhersluatriði í sjálfsmatinu og ber
sameiginlega ábyrgð á öflun gagna. Sjálfsmatshópurinn skiptir með sér ábyrgð og
verkum og leitar til ráðgjafahóps eftir samkomulagi.
Vinnuferlinu lýkur með því að sjálfsmatsskýrslu er skilað til Gæðaráðs íslenskra háskóla.
Heimsókn úttektarnefndar

Verkefnisstjóri þróunar og gæðamála undirbýr heimsókn úttektarnefndar, aflar gagna og
annast umsýslu vegna heimsóknarinnar í samráði við stýrihóp og aðra stjórnendur.
Sjálfsmatshópur og helstu stjórnendur eru til viðtals allt tímabilið sem heimsókn
úttektarnefndar stendur yfir.
Tilvísanir:
§
§

Handbók gæðaráðs háskólanna
Verkáæltun fyrir innra mat stofnunar
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V1103 ÞRÓUN HANDBÓKAR
TILGANGUR OG UMFANG:
Að auka gagnsæi innan skólans.
Að leitast við að nauðsynleg og gild skjöl séu ávallt aðgengileg þeim sem á þurfa að
halda.
Að verklag og ábyrgð séu skýr
Að þekking sem skapast innan skólans sé varðveitt og berist auðveldlega til nýrra
starfsmanna.
Aukin hagkvæmni.
Ábyrgð:

Gæðastjóri
Hvenær:

Á vormisseriár hvert.
Lýsing:
Febrúar:

Gæðastjóri sendir stjórnendum (stjórn, rektor, framkvæmdastjóra, deildarforsetum og
forstöðumönnum) þá verkferla sem þeim tilheyra með fyrirmælum um hvernig staðið skal
að endurskoðun og uppfærslu þeirra.
Mars og apríl:

Vinnufundir
Maí:

Gæðastjóri safnar saman yfirförnum verkferlum frá stjórnendum og yfirfer. Gæðastjóri
uppfærir reglur og stefnur eftir þörfum. Handbókin tekin fyrir á fundi gæðanefndar.
Júní:

Kynnt á fundi stjórnenda
Ágúst:

Próförk af handbókinni send til stjórnenda til yfirferðar.
Verkefnisstjóri tekur við ábendingum um umbætur á bókinni.
Verkefnisstjóri lýkur við Handbókina og sendir út til starfsfólks og prentuð eintök til
stjórnenda.
Tilvísanir:
§

V1100 Fundir og samráð gæðastjórnun
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ATHUGASEMDIR
Hér er tilvalið að halda til haga athugasemdum við allt sem viðkemur innihaldi og
framsetningu þessrar bókar. Athugasemdir verða svo teknar saman vorið 2014 þegar
unnið verður að 2.útgáfu Handbókarinnar.
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