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Harpa Grímsdóttir
Stjórnarformaður

Háskólasetur Vestfjarða var stofnað árið 2005 og fagnar því 15 ára afmæli. Markmiðið í upphafi var að
hækka menntunarstig á Vestfjörðum ásamt því að stuðla að jákvæðri byggðaþróun og jákvæðari ímynd
landshlutans, jafnt innanlands sem utan.
Háskólasetrið hefur unnið að þessum markmiðum á ýmsan hátt. Starfsemin hefur þróast og setrið
hefur fest sig í sessi. Háskólasetrið hefur haldið utan um fjarnema í háskólanámi á Vestfjörðum, haldið
sumarnámskeið í íslensku fyrir erlenda háskólanema á Íslandi og sinnt mörgum öðrum háskólatengdum
verkefnum.
Fljótlega var einnig ákveðið að setja á laggirnar námsleið á meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun. Sú
ákvörðun hefur reynst heilladrjúg, vel var vandað til verks frá upphafi og byggð var upp vönduð námsleið
sem byggir á sérkennum svæðisins. Árið 2019 var bætt við annarri námsleið í sjávarbyggðafræðum.
Námið er kennt í lotum og vel hefur gengið að fá hæfa kennara og fræðimenn, bæði innlenda og erlenda,
til þess að kenna námskeiðin. Sumir þeirra eru á meðal færustu fræðimanna í sínu fagi í heiminum og
margir þeirra koma á hverju ári og kenna sömu námskeiðin. Námsmannahóparnir hafa verið sterkir og
þéttir og brottfall hefur verið lítið. Samtals hafa 171 útskrifast með meistaragráðu á þessum árum og
um 50 til viðbótar eru í námi núna. Háskólasetrið hefur því ekki aðeins haft jákvæð áhrif á samfélagið á
Vestfjörðum með því að laða að ungt og vel menntað fólk, heldur eflir það háskólaumhverfið á Íslandi
og leggur heilmikið til þeirra fræðigreina sem þar eru stundaðar.
Eins og stundum vill verða þegar öflug starfsemi er orðin rótgróin, þá byrjar hún að hlaða utan á sig eins
og snjóbolti. Sem dæmi um það má nefna að Háskólasetrið hefur á undanförnum árum verið í samstarfi
við SIT-háskólann í Vermont. Í tengslum við þetta samstarf hafa ný störf skapast og námsmönnum
fjölgað á svæðinu.
Á allra síðustu árum hafa rannsóknir við Háskólasetrið eflst hratt. Styrkir hafa fengist til rannsókna
verkefna, ritrýndum greinum í nafni Háskólaseturs hefur fjölgað og stofnuð hefur verið staða
rannsóknastjóra. Þessi þróun er í samræmi við stefnumótun Háskólaseturs sem unnin var í janúar 2020
af starfsmönnum, stjórnarmönnum og aðilum Háskólaseturs. Helstu niðurstöður þeirrar vinnu voru
að hlúa vel að því sem þegar er til staðar, auka sýnileika setursins, efla rannsóknir, efla samstarf við
rannsóknastofnanir á svæðinu og leiða rannsóknasamfélagið á Vestfjörðum.
Það er bjart framundan hjá Háskólasetri Vestfjarða og það hefur verið gæfa stofnunarinnar að ná í gott
starfsfólk, öfluga nemendur og vinna í samfélagi þar sem margir hjálpast að við að efla starfsemina með
ráðum og dáð.
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Peter Weiss
Forstöðumaður

Þegar horft er yfir síðastliðin fimm ár sést glögglega að margt hefur áunnist. Námsleiðin í Haf- og
strandsvæðastjórnun stendur í blóma og hefur fjöldi útskrifaðra nemenda frá árinu 2015 farið úr 69 í
171.
Árið 2016 kemur bandaríski samstarfsskólinn SIT inn með misserisnám og 2018 þróar skólinn í samstarfi
við Háskólasetrið sitt fyrsta meistaranám. Nemendur námsleiðarinnar fást við loftslagsbreytingar og
rímar innihald SIT-námsins því vel við annað meistaranám hjá Háskólasetrinu. Árið 2018 er undirritaður
endurnýjaður og umfangsmeiri samningur við HA um fullgildingu náms og árið 2019 fer nýja námsleiðin
í sjávarbyggðafræði af stað. Til lengri tíma er henni ætlað að tvöfalda námsmannafjöldann – með
tilheyrandi umsvifum, bæði hagrænum og vísindalegum.
Eftir nokkur ár með litla starfsmannaveltu hafa á undanförnum árum verið nokkrar breytingar í lykilstöðum
Háskólasetursins, í starfi fagstjóra Haf- og strandsvæðastjórnunar 2016 og 2020, kennslustjóra 2018 og
2020 auk þess sem nýr fagstjóri Sjávarbyggðafræða var ráðinn 2019. Árið 2020 var svo stofnuð ný staða
Rannsóknarstjóra. Vel hefur gengið að manna stöður og eru nú 45% fastra stöðugilda mannaðar af
doktorsmenntuðu starfsfólki. Það er hátt hlutfall hjá lítilli stofnun við ysta haf. Vissulega eru bara sjö
föst stöðugildi við Háskólasetrið, en með útvistuðum störfum, stundakennurum og stöðugildum með
utanaðkomandi fjármagni verða það 17,8 stöðugildi. Þessi umsvif ásamt um 50 nemendum hverju sinni
setja svip sinn á daglegt líf í Háskólasetrinu og gera það að líflegum og skemmtilegum vinnustað.
Töluverðar framkvæmdir hafa verið í Vestrahúsinu á árunum 2019 og 2020 og þótt Háskólasetrið hafi ekki
stækkað í fermetrum, hentar húsnæðið nú starfseminni töluvert betur. Hefur til að mynda skrifstofurými
fyrir stundakennara og fyrir rannsóknarmenn stækkað verulega.
Háskólasetrið hefur árum saman verið lítil stofnun í örum vexti. Stofnunin gengur nú inn í nýtt skeið,
þar sem í forgrunni verða aðgerðir til að besta og festa í sessi það sem hefur áunnist. Nú þegar námsleið
í sjávarbyggðafræði er komin af stað hefur innra starf verið sett á oddinn. Á aðeins einu ári hefur verið
tekið í notkun nýtt námsumsjónarkerfi, nýtt kennsluumsjónarkerfi og skjalavistunarkerfi. Allt er þetta
lítt sýnilegt út á við en afar mikilvæg skref til að festa starfsemina í sessi með það markmið að vera
Vestfjörðum til gagns og íslensku háskólaumhverfi til sóma.

Stofnaðilar Háskólaseturs
Háskóli Íslands

Vesturbyggð

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.

Háskólinn í Reykjavík

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Vestri ehf

Háskólinn á Akureyri

Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Fjarðanet ehf

Viðskiptaháskólinn á Bifröst

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Vífilfell hf.

Landbúnaðarháskóli Íslands

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða/
Vestfjarðastofa

Skógur ehf.
Skjólskógar á Vestfjörðum

Hafrannsóknastofnun

Velferðarráðuneytið fyrir hönd
Fjölmenningarseturs

Matís

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Agar ehf

Veðurstofa Íslands

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Þóroddur ehf./ Oddi hf

Náttúrustofa Vestfjarða

Hrafnseyrarnefnd

Ísafjarðarbær

Atkonur

Bolungarvíkurkaupstaður

Snerpa ehf.

Háskólinn á Hólum
Listaháskóli Íslands

Ísfang hf.
Skurðlæknirinn ehf.

Stjórn 2005-2020
Tilnefnd af Ísafjarðarbæ
Halldór Halldórsson

2005-2015

stjórnarformaður 2005-2015

til vara Lárus Valdimarsson 2005-2009
Rannveig B. Þorvaldsdóttir 2009-2015

Harpa Grímsdóttir

2015-

stjórnarformaður 2016

til vara Halldór Halldórsson

Tilnefnd af rannsóknarstofnunum
Jóhann Sigurjónsson

2005-2013

til vara Magnús Jónsson 2005-2009,
Árni Snorrason 2009-2013

Árni Snorrason

2013-

til vara Jóhann Sigurjónsson 2013-2017
María Ásdís Stefánsdóttir 2017-2019
Hjalti Karlsson 2019-

Tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigs
Hjálmar H Ragnarsson

2005-2007

til vara Þorsteinn Gunnarsson

Þorsteinn Gunnarsson

2007-2009

til vara Hjálmar H. Ragnarsson

Skúli Skúlason

2009-2013

til vara Hjálmar H. Ragnarsson

Stefán B. Sigurðsson

2013-

stjórnarformaður 2015-2016

til vara Erla B. Örnólfsdóttir

Tilnefnd af aðilum vinnumarkaðarins
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Kristján G. Jóakimsson

2005-2019

til vara Laufey Jónsdóttir 2005-2007
Helgi Ólafsson 2007-2015
Ólafur Baldursson 2015-2019

Elías Jónatansson

2019-

til vara Bergvin Eyþórsson 2019-

Soffía Vagnsdóttir

2005-2009

til vara Guðrún Stella Gissurardóttir

Jóna Finnsdóttir

2009-2015

til vara Guðrún Stella Gissurardóttir

Elísabet Gunnarsdóttir

2015-

til vara Kristinn Hermannsson

Kosin af aðalfundi

Starfsmenn Háskólaseturs í júní 2020. Frá vinstri: Margrét Björk Arnardóttir kennslustjóri, Matthías Kokorsch, fagstjóri í Sjávarbyggðafræði, Astrid Fehling verkefnastjóri (leysir af kennslustjóra frá ágúst
2020), Ingi Björn Guðnason markaðs- og kynningarstjóri, Peter Weiss forstöðumaður, Þórdís Lilja Jensdóttir, móttökuritari, Pernilla Rein verkefnastjóri/bókasafn, Guðrún Sigríður Matthíasdóttir, móttökuritari,
Catherine Chambers rannsóknarstjóri. Á myndina vantar Veronica Mendez Aragon fagstjóra Haf- og strandsvæðastjórnunar, en hún hóf störf í október 2020.

Starfsmenn 2005-2020 yfirlit
Peter Weiss

100%

Forstöðumaður

01.08.05 -

Haraldur Kristinsson

100%

Vef-/tæknistjóri

01.10.05 - 30.09.07

Martha Lilja Marthensdóttir Olsen

100%

Kennslustjóri

01.01.06 - 31.08.11

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir

100%

Verkefnastjóri

01.12.06 - 31.12.07

Sigurður Arnfjörð Helgason

100%

Verkefnastjóri

01.09.07 - 30.11.09

Ingi Björn Guðnason

100%

Markaðs- og kynningarstjóri

01.10.07 -

Sigríður G Ólafsdóttir

100%

Fagstjóri

01.01.08 - 31.12.09

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir

100%

Verkefnastjóri

01.04.08 - 31.05.08

40-100%

Verkefnastjóri

01.05.08 -

50%

Móttökuritari

01.08.08 - 31.08.09

100%

Móttökuritari

01.11.08 -

Bókhald

01.11.08 - 31.12.13

100%

Ræstitæknir

01.07.09 - 31.12.13

Árný Rós Gísladóttir

50%

Móttökuritari

24.09.09 - 31.08.10

Dagný Arnarsdóttir

100%

Fagstjóri

01.01.10 - 31.08.16

25-75%

Verkefnastjóri

01.01.10 - 30.06.14

Heiðrún Tryggvadóttir

50%

Verkefnastjóri

01.01.10 - 31.10.11

Lína Beck Þorvaldsdóttir

50%

Móttökuritari

01.09.10 - 15.12.11

Þórdís Lilja Jensdóttir

50%

Móttökuritari

01.01.12 -

Kristín Ósk Jónasdóttir

100%

Kennslustjóri

20.09.11 - 31.12.18

25%

Verkefnastjóri

01.11.14 - 31.12.17

Fagstjóri

01.09.16 - 31.07.20

25-75%

Verkefnastjóri

01.01.18 - 31.07.20

Sigurður Halldór Árnason

50%

Verkefnastjóri

01.10.18 - 07.10.19

Margrét Björk Arnardóttir

100%

Kennslustjóri

01.01.18 - í leyfi

Matthías Kokorsch

100%

Fagstjóri

15.08.19 -

Rannsóknarstjóri

01.06.20 -

Pernilla Rein
Jóhanna Sigurðardóttir
Guðrún Sigríður Matthíasdóttir
Margrét J Birkisdóttir
Urszula Barela

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
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Birna Lárusdóttir
Catherine Chambers
Astrid Fehling

Catherine Chambers

45%

100%

20%

Astrid Fehling

100%

Kennslustjóri

01.08.20 -

Verónica Méndez Aragón

100%

Fagstjóri

01.10.20 -

Meistaranemar haustið 2020 á Hesteyri – með hæfilegt bil sín á milli, eins og vera ber þetta ár. Nemendur læra ekki síst af hvor öðrum og af því að vera í þessu sérstaka umhverfi, þessari „tilraunastofu“
náttúru og samfélags, sem Vestfirðir eru.

25

Þegar einblínt er á fjölda fastra starfsmanna kann að líta út fyrir
að litlar breytingar hafi orðið síðastliðin tíu ár. Þegar útvistuð
störf, störf með utanaðkomandi fjármögnun og stundakennarar
eru tekin með lítur myndin þó allt öðruvísi út eins og línuritið
hér sýnir.
Línuritið sýnir starfsmenn yfir 15 ára tímabil. Græni sökkullinn
sýnir starfsmenn sem eru á launaskrá Háskólaseturs. Þar má
sjá mikinn vöxt á fyrstu árunum en litlar breytingar eftir það –
þrátt fyrir fleiri og fleiri verkefni. Lengst af hafa þetta verið sex
stöðugildi en eru nú í lok árs 2020 7,0.
Ofan á græna sökklinum liggur þykkt lag af útvistuðum
stöðugildum. Þar á meðal er að finna bókhald, ræstingu,
tækniumsjón, vefumsjón, prófyfirsetu o.fl. Mörgum af þessum
verkefnum hefur á ólíkum tímabilum verið sinnt af fastráðnum
starfsmönnum eða verið útvistað og eru línurnar því stundum
óskýrar.

Stöðugildi 2005-2020
20

15

10

5

0

Mesti vöxturinn á síðustu árum er þar fyrir ofan, í stöðugildum
sem eru fjármögnuð með utanaðkomandi fjármagni. Miðað
við nýlegar umsóknir í rannsóknasjóði er útlit fyrir að þessum
stöðugildum fjölgi enn frekar á næstu árum. Hér ber einnig að
nefna tvo fastráðna starfsmenn sem samstarfsskóli í Vermont í
Bandaríkjunum ræður til sín en eru staðsettir á Ísafirði. Á árinu
2020 bættust svo við langtíma-stöðugildi sem eru launuð af
utanaðkomandi aðilum t.d. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á
Akureyri, Fulbright-stofnuninni og með rannsóknarstyrkjum.
Hér eru aðeins talin stöðugildi til a.m.k. eins árs þar sem
starfsmenn eru búsettir á Vestfjörðum. Þetta háskólafólk væri
ekki á Ísafirði nema vegna tilvistar og tilstilli Háskólaseturs og
tekur Háskólasetrið iðulega einhvern þátt í kostnaði, t.d. með
því að láta í té skrifstofupláss eða annað sambærilegt.

tengjast meistaranámsleiðunum. Vaxandi hluti stundakennara
er búsettur á Vestfjörðum.

Ofan á allt þetta bætast stundakennarar á verktakalaunum. Þeir
koma vissulega og fara, en þó samsvarar vægi stundakennara
vinnuframlagi tæplega fjögurra stöðugilda. Flestir þeirra

Rétt er að taka fram að jafnvel hluti kjarnastöðugildanna er
fjármagnaður með utanaðkomandi fjármagni. Hér ber að nefna
áralanga þjónustu fyrir Þróunarsjóð innflytjendamála, en þó

2005

2006

2007

2008

2009

Kjarnastöðugildi
Aðkeypt vinna

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stöðugildi með utanakomandi fjármagn
Stundakennarar

Starfsmenn og stöðugildi hafa hlaðist
utan á þann kjarna sem skapaðist
með stofnun Háskólaseturs 2005.
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aðallega umfangsmikið samstarf við School for International
Training, SIT í Vermont í Bandaríkjunum. SIT ræður ekki aðeins
til sín sína eigin starfsmenn á Ísafirði, heldur greiðir einnig
leigu og kaupir töluvert af þjónustu sem er sinnt af fastráðnum
starfsmönnum Háskólaseturs.

Terturitið sýnir að kjarnastöðugildi innan Háskólaseturs sem
fara um launabókhald þess eru nokkuð nákvæmlega þriðjungur
allra stöðugilda sem tengjast Háskólasetrinu, 34% eða 6,1.
Um 5% stöðugilda fjármagnast með þjónustusamningum
við utanaðkomandi aðila, þjónustu við SIT, Vestrahús fyrir
ritaraþjónustu og félagsmálaráðuneyti vegna utanumhalds um
Þróunarsjóð innflytjendamála. Aðkeypt vinna eins og bókhald,
ræstingar, tækniumsjón og prófyfirseta o.fl. eru um 12%. Þessi
stöðugildi hafa í gegnum árin ýmist verið meðal starfsmanna á
launaskrá Háskólaseturs eða útvistað og má því líta á þau sem
hluta af kjarnastarfseminni.

Vægi verkefna með tilliti til aðkeyptrar vinnu,
stundakennara, afleiddra stöðugilda hjá
Háskólasetri október 2020
CMM/CRD meistaranám

Rannsóknir og umsýsla
rannsókna

Annað/Stjórnun

9%
SIT meistara
nám

Fjarnám/próf

20%

4%

4%

SIT misserisnám

Bókhald

3%
Sumarnámskeið

40%

13%

3%

Vestrahús

3%
Vísindaport

Þ
S

81% stöðugilda staðsett á Vestfjörðum
Stundakennarar
búsettir utan
Vestfjarða 16%

Stundakennarar
búsettir á
Vestfjörðum 3%

Kjarnastöðugildi/laun í
gegnum launabókhald
Háskólaseturs 34%

Stundakennarar
SIT 3%

Störf hjá Háskólasetri,
búsett á Vestfjörðum,
sem fara að jafnaði
ekki um bókhald UW
(Rannsóknarstöðugildi,
SIT, rannsóknarmenn) 28%

Stöðugildi/laun í
gegnum bókhald
UW með utanaðkomandi
fjármögnun (SIT,
Vestrahús,
Þróunarsjóður) 5%

Aðkeypt vinna: Bókhald, ræstingar,
prófyfirseta: í gegnum bókhald UW,
en ekki í gegnum launabókhaldskerfi 12%

Tekjur að teknu tilliti til sjálfsaflafjár,
þ.m.t. utanaðkomandi fjármögnun stöðugilda
Rannsóknartengd
stöðugildi m. utanaðkomandi fjármögnun,
áætlað 14%

Meistaranám 11%
SIT heildarsamningur 9%

SIT stöðugildi
áætlað 9%

Sumarnámskeið/
Vettvangsskólar 2%
Stök verkefni
2019 2%
Tekjur á móti
launum 2%
Tekjur á móti
rekstrarkostnaði 1%

Grunnfjárveiting
MMRN 50%
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Um 28% stöðugilda fara ekki um bókhald Háskólaseturs nema í
undantekningartilfellum, en stöðugildin væru ekki til nema fyrir
tilstilli Háskólaseturs. Hér vega þyngst tvö stöðugildi School
for International Training, en í vaxandi mæli bætast einnig við
rannsóknartengd stöðugildi. Þessi kökusneið hefur stækkað
verulega á aðeins einu ári vegna tilkomu rannsóknarverkefna
og útlit er fyrir að hún stækki enn meira á komandi árum.
Aðeins eru talin þau 4,9 stöðugildi einstaklinga sem eru með
skráð lögheimili á Vestfjörðum.

Áður var bent á að fjöldi stundakennara sé samanlagt 3,8
stöðugildi, þar af er um hálft stöðugildi skipað einstaklingum
sem eru búsettir á Vestfjörðum og hálft stöðugildi er fjármagnað
af SIT.
Þegar horft er til þeirra verkefna sem þessi 17,8 stöðugildi
vinna að, sést glögglega hve mikilvægar meistaranámsleiðirnar
eru. Hafa ber í huga að í þessum 17,8 stöðugildum eru
stundakennarar meðtaldir, ásamt starfsmönnum School for
International Training og rannsóknarstöðum hjá Háskólasetrinu,
sem eru mannaðar með langtímasamningum við einstaklinga
sem eru búsettir á Vestfjörðum. Þegar það er tekið með sést
hvað rannsóknir skipta miklu máli, sem og starfsemi SIT.

Umfangsmikil
starfsemi
hefur
hlaðist í kring um kjarnastarfsemi
Háskólaseturs og er utanaðkomandi
fjármögnun vaxandi. Samkvæmt
ársreikningi 2019 er hlutdeild fjár
mögnunar í gegnum Mennta- og
menningarmálaráðuneytið 66,9%, en
þegar stöðugildi með utanaðkomandi
fjármögnun eru tekin með fellur
hlutdeildin í 50%.

Háskólasetrið er í Vestrahúsi sem var byggt sem fiskvinnsluhús og er staðsett á hafnarbakka, miðsvæðis á Ísafirði. Ljósmynd: Ágúst G. Atlason.

Vestrahús og Rannsóknasamfélagið
Í Vestrahúsinu og Rannsóknasamfélaginu á Vestfjörðum
er fjöldi sterkra eininga sem eru eðlilega nánustu
samstarfsaðilar Háskólaseturs. Áherslur og rannsóknasvið
flestallra þeirra ríma vel við áherslur Háskólaseturs á sviði
haf- og strandtengdra málefna sem og byggðaþróunar.
Starfsmenn þessara stofnana hafa komið að kennslu
og leiðbeiningu, sem er mikils virði fyrir nemendur og
Háskólasetrið í heild.
Samstarf innan Vestrahússins gengur hnökralaust þrátt
fyrir enga yfirbyggingu. Umsjón með rekstri hefur í gegnum
tíðina verið í höndum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða,
Háskólaseturs (2008-2016) og nú Vestfjarðastofu, en ekkert
stöðugildi er til að sinna rekstri hússins, sem þó telur 2600
fermetra undir starfsemi þessara stofnana.
Fræðslumiðstöð og Háskólasetrið hafa í gegnum árin þróað
sín sérkenni og standa í dag sem tvær ólíkar stofnanir, sem
styðja hvora aðra á margvíslegan hátt. Fræðslumiðstöð
og Háskólasetrið hafa til dæmis í gegnum árin skiptst á
kennslurýmum og búnaði eftir þörfum. Ómetanlegt hefur
verið fyrir stofnanirnar að geta leigt kennsluhúsnæði yfir
álagstíma hjá hvor annarri, án þess að þurfa að fara úr húsi.
Á Covid-árinu 2020 með tilheyrandi tíðum hólfaskiptingum
og hópstærðartakmörkunum hefur einmitt reynt á þetta.
Vestfjarðastofa hefur margoft aðstoðað þegar um tengingar
við atvinnulífið er að ræða og margvíslegt annað samstarf
er við Vestfjarðastofu, enda var Háskólasetrið frá upphafi
hugsað sem tæki í jákvæðri byggðarþróun.

Þórdís Lilja Jensdóttir er annar
af tveimur móttökuriturum
Háskólaseturs. Hún hefur
starfað hjá Háskólasetrinu
frá janúar 2012 í hálfu
starfi. Ritarar eru ráðnir til
Háskólasetursins en vinna
fyrir allar stofnanir í húsinu.
Auk margvíslegra starfa í
móttöku hefur Þórdís sinnt
æ fleiri sérhæfðum störfum í
gegnum árin. Þar má til dæmis
nefna umsjón með Þróunarsjóði innflytjendamála og
innskráningu gagna í skjalavistunarkerfi. Þórdís sinnir
líka prófarkalestri texta, umsóknum í íslenskunámskeið
og prófyfirsetu. Hún lærði hagnýta fjölmiðlun við
Háskóla Íslands enda eru skrif og íslenskt mál meðal
áhugamála hennar. Einnig er hún með bakkalárpróf í
lífeindafræði og vann í mörg ár á rannsóknastofum.
Þórdís á án efa flesta kílómetra að baki af öllum
starfsmönnum Háskólaseturs þegar kemur að því að
hjóla í vinnuna.

Margvísleg samskipti hafa verið milli Háskólaseturs og
Hafrannsóknastofnunar og Snjóflóðaseturs Veðurstofunnar.
Háskólasetrið og Rannsóknarsetur Háskóla Íslands í
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Bolungarvík hafa sömuleiðis í gegnum árin þróað sín
sérkenni og óformlega hlutverkaskiptingu. Rannsóknasetrið
einblínir á rannsóknir en Háskólasetrið sérhæfir sig í kennslu
á háskólastigi. Samgangur og samstarf hefur aukist með
árunum. Forstöðumaður Rannsóknaseturs hefur kennt
námskeið í vistfræði og nemendur Háskólaseturs hafa haft
aðgang að frábærri rannsóknarstofu bæði í námskeiðum
en þó sérstaklega í sambandi við rannsóknir í tengslum
við lokaritgerðir. Þá hafa nokkrir nemendur Háskólaseturs
farið í doktorsnám við Háskóla Íslands undir handleiðslu
vísindamanna við Rannsóknasetur HÍ í Bolungarvík.
Í Bolungarvík er líka Náttúrustofa Vestfjarða sem sinnir
margvíslegum náttúrurannsóknum sem tengjast hafi og
strandsvæðum. Í Bolungarvík er einnig að finna nýtt framtak,
Djúpið frumkvöðlasetur, þar sem þó nokkrir nemendur og
fyrrverandi nemendur Háskólaseturs eru mjög virkir.
Með göngum milli norðanverðra og sunnanverðra Vest
fjarða opnast tækifæri til að auka samstarf við stofnanir og
fyrirtæki á þeim slóðum.
Víðtækt tengslanet Háskólaseturs, sem og áhersla þess á
kennslu, gerir það að verkum að Háskólasetrið er kjörinn
samstarfs- og samræmingaraðili meðal rannsóknar
stofnanna á Vestfjörðum.

Mikill samgangur er á milli stofnana
og hlutverkaskipting hefur myndast.
Allt frá undirbúningsskýrslum um háskólanámssetur á
Vestfjörðum, fyrir stofnun Háskólaseturs, hefur verið lögð
áhersla á að gera meira úr rannsóknum á svæðinu í gegnum
aukið samstarf. Þetta markmið átti m.a. að nást með því að
hafa sem flestar stofnanir undir sama þaki, í Vestrahúsinu á
Ísafirði, en einnig átti stofnun Háskólaseturs að þjóna þessu
markmiði. Þessi örvun samstarfs hefur verið rauður þráður í
gegnum starfsemi Háskólasetursins undanfarin fimmtán ár.
Rannsóknarstofnanir á Vestfjörðum hafa nokkrum sinnum
hittst á rannsóknarþingi, síðast árið 2019 á Hólmavík. Ljóst
er að stór sameiginleg rannsóknarverkefni allra stofnana á
svæðinu, þar sem eini samnefnarinn er staðsetning þeirra
á Vestfjörðum, eru ekki raunhæf. Hins vegar er margt
annað hagnýtt samstarf sem stofnanirnar vilja vinna að í
sameiningu og gera það undir nafni Rannsóknasamfélags
Vestfjarða.
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Rannsóknasamfélagið á Vestfjörðum hefur lagt áherslu á að
halda aðilum innan þess upplýstum um verkefni sem eru í
gangi til að auka líkurnar á samstarfi þegar við á. Nú stendur
yfir vinna við að gera lista yfir tæki og tól sem eru til staðar
innan stofnana á svæðinu, til að stuðla að samnýtingu
þegar mögulegt er. Auk þess er lögð áhersla á að kynna
margvíslegt rannsóknarstarf sem unnið er á Vestfjörðum
betur fyrir umheiminum.
Tvö rannsóknaþing hafa verið haldin, eitt á Ísafirði 2017 og
annað á Hólmavík 2019. Til stóð að halda rannsóknaþing
á sunnanverðum Vestfjörðum haustið 2020, sem frestaðist
vegna heimsfaraldurs.
Haustið 2019 kom Rannsóknasamfélagið að Vísindadögum
Menntaskólans á Ísafirði með því að bjóða skólanum upp á
kynningar á rannsóknarstarfseminni og var almenn ánægja

Samfélag rannsókna og þróunar í Vestrahúsi og á öllum
Vestfjörðum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hafrannsóknastofnun
Snjóflóðasetur Veðurstofu Íslands
Matís
Matvælastofnun
Fiskistofa
Vinnumálastofnun
Háskólasetur Vestfjarða
Héraðssamband Vestfirðinga
Pixel
Þýðingarmiðstöð Utanríkisráðuneytis
Fjölmenningarsetur
Vestfjarðastofa
Fræðslumiðstöð
Djúpið Nýsköpunarsetur Bolungarvík
Náttúrustofa Bolungarvík
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands í Bolungarvík
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Ströndum
Blábankinn á Þingeyri
Fyrirtækjaumhverfi við Djúp og á sunnanverðum
Vestfjörðum

með það verkefni. Árið 2019 fékk Háskólasetrið styrk til að
efla Rannsóknasamfélagið, en eðlilegt þykir að Háskólasetrið
sem ein stærsta stofnun innan Rannsóknasamfélags og ein
af fáum stofnunum með sjálfstæðan fjárhag, sinni slíkum
verkefnum óháð því hvort styrkur hafi fengist eða ekki,
meðan umfang verkefnis er viðráðanlegt.

Eitt af markmiðum íslenskunámskeiða fyrir skiptinema var að gera námskeiðin skemmtileg. Á morgnana fer fram nokkuð hefðbundin kennsla, en eftir hádegi býðst þátttakendum úrval af stuttum lotum sem
þeir velja eftir áhugasviði. Þar má finna ratleiki og búðarall, þar sem bæjarbúar tala íslensku við nemendurna. Kór hefur alltaf verið hluti af þessum lotum, enda er tónlist frábær leið í tungumálanámi. Hér
syngja nemendur á Silfurtorgi fyrir vegfarendur undir stjórn Bjarneyjar Ingibjargar Gunnlaugsdóttur.

Vettvangsskólar, sumarnámskeið og
íslenskunámskeiðin
Sumarnámskeið og vettvangsskólar hafa fylgt Háskólasetrinu
frá upphafi. Strax árið 2006 var haldið fyrsta sumarnámskeiðið
á Hrafnseyri í samstarfi við staðarhaldara þar. Umfangsmikil
sumarnámskeið í íslensku fyrir skiptinema hafa verið haldin
frá árinu 2007, með styrkjum frá Erasmus- og Nordplus á
árunum 2008-2013 (Nordplus til 2014). Á þeim árum fylltist
Núpsskóli af háskólanemum í einn mánuð árlega, enda
allt húsnæðið undirlagt og gott betur. Á 14 árum hafa
samanlagt yfir 1300 manns farið í gegnum þessi námskeið,
sem mælast mjög vel fyrir. Fjöldi nemenda hefur verið um 75
síðustu sex ár, enda námskeiðin haldin án styrkja. 2020 voru
námskeiðin haldin með góðum árangri þrátt fyrir afbókanir
vegna Covid-19 faraldursins.

Sumarnámskeið fyrir skiptinema 2007-2020
(gistinætur)
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Sumarnámskeið í íslensku fyrir
skiptinema: Meira en 23.000
gistinætur og veltan um 160 m.kr.
Vettvangsskólar hafa heimsótt Vestfirði með aðstoð
Háskólaseturs frá árinu 2006 og gera enn. Þyngst vegur stór
samningur við School for International Training í Vermont frá
2008. Fyrstu árin var SIT hér eingöngu með vettvangsskóla
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Afbókanir (Covid-19)

að sumri, en frá 2016 bættust við vettvangsskólar að vori
og hausti og frá 2018 meistaranám SIT í samstarfi við
Háskólasetrið. Sumarnámskeiðin hafa notið mikilla vinsælda
og hafa fengið mjög góða dóma. Þetta hefur haft það í för
með sér að hægt hefði verið að tvíbóka þau í nokkur ár.
Háskólasetrið sá sér ekki fært að bjóða upp á gestafjölskyldur
fyrir slíkan fjölda yfir sumartímann. Frá sumrinu 2020 áttu
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Fyrsti árgangur meistaranáms SIT. Nemendur dvelja eina önn á Vestfjörðum. Hér eru nemendur haustið 2018 ásamt forstöðumanni Háskólaseturs og fagstjóra meistaranáms SIT í Climate Change and Global
Sustainability, Richard Walz (fyrir miðri mynd).

umfangsmikil sumarnámskeið SIT því að færast til Akureyrar,
en vegna Covid-19 var þeim frestað í bili.

Sumarnámskeið og vettvangsskólar
hafa fylgt Háskólasetrinu frá byrjun.
Skipulagning sumarnámskeiða var afar mikilvæg fyrir
Háskólasetrið fyrstu árin. Með auknum verkefnum hefur þó
dregið úr slíkri starfsemi, enda er hún tímafrek og ekki alltaf
einfalt að fá slík námskeið metin til eininga í háskólum. Eins
hefur reynst kostnaðarsamt að auglýsa stök námskeið til að
ná til nemenda. Með tilkomu meistaranáms og fjölbreyttum
námslotum sem í boði eru í tengslum við það, drjúgan hluta
sumars, hefur Háskólasetrið einbeitt sér að því að auglýsa
þessar lotur til stakra nemenda frekar en að eyða kröftum í
ný sumarnámskeið.

SIT skapar stöðugildi á Vestfjörðum.
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Af og til heyrist sú tillaga að Háskólasetrið eigi að halda
námskeið fyrir atvinnulífið á svæðinu. Þessar raddir koma
reyndar sjaldnast úr atvinnulífinu sjálfu, en þær endurspegla
hugmyndir fólks um hlutverk lítillar háskólastofnunar á
landsbyggðinni. Rætt hefur verið við fiskeldisfyrirtækin
á svæðinu sem geta mjög vel hugsað sér eitt og annað í
tengslum við námskeiðahald. Það ber þó að hafa í huga að
námskeið hjá Háskólasetrinu þurfa að vera á háskólastigi og
til þess þurfa þau að vera viðurkennd af háskóla innanlands
eða erlendis. Háskólar innanlands telja sig dekka vel
þarfir og eftirspurn á þessu sviði. Stjórn Háskólaseturs
heimilaði að halda námskeið án þess að þau hefðu fengið
fullgildingu háskóla ef það er gert í nánu samstarfi við
Fræðslumiðstöð Vestfjarða, enda Fræðslumiðstöðin sérhæfð
í endurmenntunarnámskeiðum.

Samstarf við SIT-Háskóla
SIT eða School for International Training er háskóli
í Vermont í Bandaríkjunum, sem hefur sérhæft
sig í námi í samstarfi við erlenda aðila. Skólinn er
með fjölda útstöðva í ýmsum löndum og býður
upp á vettvangsskóla á sumrin, en einnig svokallað
annarnám á haustin og vorin. Frá árinu 2018 hefur SIT
líka boðið upp á meistaranám og var fyrsta námsleið
skólans á meistarastigi þróuð hjá og með Háskólasetri
Vestfjarða.
Háskólasetrið og SIT eiga það sameiginlegt að vera
mjög alþjóðlegar stofnanir. Háskólasetrið leggur
sig fram um að laða fólk til Vestfjarða, á meðan SIT
sérhæfir sig í að senda Bandaríkjamenn til náms út um
allan heim. Þetta tvennt fer því afar vel saman.
Samstarfið hófst 2008 og hefur vaxið og dýpkað æ
síðan. SIT kaupir töluverða þjónustu af Háskólasetri og
er þar að auki með eigin starfsmenn á Ísafirði sem hafa
vinnuaðstöðu innan veggja Háskólaseturs.
Eftirsjá er að sumarnámskeiðum sem hafa verið
starfrækt á Ísafirði frá árinu 2008 en færðust annað
nýverið af skiljanlegum ástæðum. Vettvangsskólar,
heila önn, að hausti og vori sem og meistaranámið í
Climate Change and Global Sustainability bæta þetta
þó upp og gott betur.
Frá árinu 2018 hefur SIT boðið upp á meistaranám og
var fyrsta námsleið skólans á meistarastigi þróuð hjá
og með Háskólasetri Vestfjarða.

Hólmavík á Ströndum. Háskólasetrið býður upp á þrjá prófstaði, á Patreksfirði, Ísafirði og Hólmavík.

Fjarnámsmiðstöð fyrir Vestfirðinga
Þjónusta við fjarnema er mikilvægur liður í starfsemi
Háskólaseturs og lagði ráðuneytið áherslu á umsjón með
fjarnámi árið 2005. Á upphafsárum Háskólaseturs var
fjarnám fremur nýtt fyrirbæri. Fyrsti hópurinn hafði farið
af stað í slíkt nám við Háskólann á Akureyri sjö árum áður,
1998, einmitt á Vestfjörðum. Fjöldi fjarnema hafði vaxið
hratt á þessum fáu árum, ekki síst með átaki til að fjölga
réttindakennurum í grunnskólum. Ef frá er talið þetta átak
hefur fjöldi fjarnema á Vestfjörðum í gegnum árin verið
nokkuð stöðugur með um eitthundrað manns.
Þjónustan við fjarnema í dag er ekki lengur fólgin í
fjarfundabúnaði og kennslustofum, heldur í lessvæði, vinnu
aðstöðu og prófamiðstöð.

Astrid Fehling leysir Margréti
Björk Arnardóttur af sem
kennslustjóri á meðan sú
síðarnefnda er í árs leyfi.
Astrid kom fyrst til Háskóla
seturs á vorönn 2010 sem
skiptinemi. Hún skrifaði
lokaritgerð sína á Vestfjörðum
og lauk M.Sc prófi í umhverfis
stjórnun við ChristianAlbrechts-háskóla í Kíl í
Þýskalandi.

Með meiri sveigjanleika í námi verður munurinn á staðnámi
og fjarnámi óskýrari. Allir háskólar hafa nú fært sitt
fjarnám á netið og gamli fjarfundabúnaðurinn hefur horfið
í glatkistuna. Það að færa fjarnámið í einkatölvur þýðir að
nemandinn getur í raun loksins verið staddur hvar sem er
– með þeim afleiðingum að mikilvægi fjarkennslumiðstöðva
minnkar.

Astrid hefur unnið fjölda verkefna á Vestfjörðum í
gegnum tíðna, m.a. fyrir Náttúrustofu Vestfjarða en líka
fyrir School for International Training.

Áralangt samstarf er á milli
Háskólaseturs og Fræðslumiðstöðvar
um prófyfirsetu á Hólmavík og
Patreksfirði.

Frá ágúst 2020 sinnir Astrid hinu miðlæga starfi
kennslustjóra. Kennslustjóri heldur utan um allt
nemendabókhald frá umsókn til útskriftar og er í öllum
þeim efnum reglulega í samstarfi við HA. Umsjón með
fjarnámi og próftökum er einnig í verkahring kennslu
stjóra en auk þess sér Astrid um sumarnámskeiðin í
íslensku.

Í dag er hlutverk Háskólaseturs aðallega fólgið í því að þjóna
fjarnemunum sem próftökumiðstöð og spara þeim þannig
ótal ferða í sinn háskóla. Þetta gildir líka um nemendur sem
dvelja tímabundið á Vestfjörðum, t.d. í jólafríi. Ólíkt ýmsum
öðrum prófamiðstöðvum á landinu hefur Háskólasetrið
ákveðið að taka ekki gjald af innlendum háskólanemendum í

Astrid hefur því kynnst Háskólasetri frá sjónarhorni
nemanda, kennara, verkefnastjóra og nú síðast
kennslustjóra.

Frá 2011 hefur hún kennt umfangsmikið námskeið í
Landupplýsingarkerfum hjá Háskólasetrinu og var ráðin
sem verkefnastjóri í hlutastarfi þegar Háskólasetrið stóð
fyrir alþjóðlegri ráðstefnu um landupplýsingarkerfi.

Astrid er með besta hægindastól á hæðinni og alltaf
með nóg af brjóstsykri og karamellum fyrir gesti.
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fjarnámi, enda er þessi þjónusta einna mikilvægasti liðurinn
í þjónustu Háskólasetursins við Vestfirðinga.
Háskólasetrið býður upp á þrjá prófstaði, á Patreksfirði,
Ísafirði og Hólmavík.
Prófin árið 2019 voru um 300 og vinnustundir við prófyfirsetu
um þrjár á hvert próf, samtals um 900. Við þetta bætast að
minnsta kosti 200 vinnustundir við umsjón með prófum,
þannig að þjónusta við fjarnám nemur ekki minna en
hálfu stöðugildi. 25% prófa og 37% prófyfirsetu fór fram
á Hólmavík og Patreksfirði. Þar sem Háskólasetrið er ekki
með starfsfólk í Vesturbyggð né á Ströndum var samið
við Fræðslumiðstöð Vestfjarða um kaup á prófyfirsetu á
sunnanverðum Vestfjörðum og á Ströndum, en prófumsjón
og ábyrgð á prófum er hjá Háskólasetri. Haustið 2020 var
samið um að útvista einnig hluta prófaumsjónar á Ísafirði
til Fræðslumiðstöðvar til að nýta starfsmenn í báðum
stofnunum á sem hagkvæmastan hátt.
Fyrirkomulag prófa kann þó að breytast eins og hefur glitt í á
tímum samkomutakmarkana vorið 2020. Þjónustumiðstöðvar
fjarnáms í landinu munu kannski enn einu sinni þurfa að fara
í gegnum miklar breytingar. Þótt fjarnámið hefði verið sett á
oddinn af hálfu ráðuneytis við stofnun Háskólaseturs, og það
er enn í dag mikilvægur þáttur í starfseminni, hefur umsjón
með fjarnámi og prófum staðið í stað og mun fyrirsjáanlega
ekki aukast á næstu árum. Hlutverk þjónustumiðstöðvar
fjarnáms á Vestfjörðum felst í því að framkvæma ákvarðanir
háskóla en veitir Háskólasetri enga þróunarmöguleika.
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Frumgreinanám
Frumgreinanám í samstarfi við Háskólann í Reykjavík
hófst 2008 en lauk um mitt ár 2015 eftir 7 ára
farsælt samstarf. Til að byrja með hafði Háskólasetrið
umsjón með kennslu fyrir Vestfirðinga með blöndu
af staðbundinni kennslu og fjarkennslu á öllum
Vestfjörðum. Eftir tvö ár gerði nemendaþurrð vart við
sig og hefði kennsla frumgreinanáms á Vestfjörðum
runnið sitt skeið að öðru óbreyttu. Árið 2010 samdi HR
við Háskólasetrið um kennslu fyrstu annar í gegnum
fjarnám til nemenda um allt land.

Menntabrúin ekki einstefna.
Árið 2015 fór HR í verulegar og skiljanlegar skipulags
breytingar á frumgreinanámi sínu. Þessar skipulags
breytingar höfðu í för með sér að námið styttist og
minni þörf var fyrir kennara. Við þessar aðstæður
ákváðu Háskólinn í Reykjavík og Háskólasetur Vest
fjarða, í góðri sátt, að best væri að láta samstarfi um
frumgreinanám lokið í bili.
Þetta fyrirkomulag þar sem kennarar og utanumhald
var á Vestfjörðum en nemendur á víð og dreif um
landið, flestir á höfuðborgarsvæðinu, var nýmæli og
sýndi að menntabrúin svokallaða þarf ekki að vera
einstefna frá höfuðborgarsvæðinu.

Góður aðgangur að kennurum og mikið
úrval af námskeiðum
Meistaranám við Háskólsetur Vestfjarða er 120 ECTS sem
dreifist á tvö námsár. Á fyrra ári eru námskeiðin í forgrunni
og eiga nemendur fullt í fangi með að ljúka 75 ECTS í
námskeiðslotum frá lok ágúst og fram í lok júní árið eftir.
Á síðara námsári tekur við meistararitgerð, sem er 45 ECTS.

Matthias Kokorsch er fagstjóri
námsleiðarinnar
Sjávarbyggðafræði. Hann er
með doktorsgráðu frá Háskóla
Íslands í landfræði og skrifaði
ritgerð um seiglu íslenskra
sjávarbyggða (Mapping
Resilience: Icelandic Coastal
Communities). Hann er með
kennarapróf frá Háskóla
Duisburg/Essen í Félags
vísindum og landfræði og
fékkst m.a. við íslensk málefni þá. Að loknu
doktorsnámi við Háskóla Íslands starfaði Matthias við
rannsóknir hjá Thünen Institut for Rural Studies í
Braunschweig. Matthias tók til starfa í ágúst 2019, rétt
áður en fyrstu nemendurnir hófu nám í nýju náms
leiðinni í sjávarbygggðafræði.
Matthías er sendiherra Regional Studies Association.
Hann hefur mest gaman af að ferðast til fjarlægra
landa og ferðaðist m.a. um Hvítar-Rússland fyrir
nokkrum árum. Fyrirhuguð ferð hans til Archangelsk, í
norðvestur-Rússlandi, var sett á ís vegna heimsfaraldurs

Meistararitgerðin er því mjög umfangsmikill þáttur námsins,
eða rúmlega þriðjungur. Hver nemandi vinnur með sínum
leiðbeinanda og er nemendum í sjálfsvald sett hvort þeir
dvelji á Vestfjörðum, í sínum heimalöndum eða annars
staðar í heiminum, sem tengist þá oftast viðfangsefni
lokaritgerðar.
Búið er að taka saman kennslu og leiðbeiningar lokaritgerða á
árunum 2008 til 2020. Tölurnar varðandi lokaritgerðir byggja
eingöngu á námsleiðinni í Haf- og strandsvæðastjórnun, þar
sem fyrstu lokaritgerðanna úr Sjávarbyggðafræðinni er ekki
að vænta fyrr en árið 2021. Samtals hafa 1336 ECTS einingar
verið kenndar á þessum 12 árum. Með tilliti til þess að frá
síðasta ári hafa tvær námsleiðir verið í boði, hafa að jafnaði
verið kenndar 102 ECTS á námsári í hvorri námsleið. Þar sem
75 ECTS er lágmarks fjöldi eininga sem hver nemandi þarf
að taka í námskeiðum, má sjá að töluvert val er í boði fyrir
nemendur. Það gerir námið aðlaðandi og spennandi, og
eykur möguleika nemenda á að sérhæfa sig.

UW Draft course Schedule 2021/2022 SUBJECT TO CHANGE updated Nov 2020
SPRING TERM

AUTUMN TERM
18 - 20
Aug

Orientation

ECTS

1 Sep - 10
Dec

CMM50 Fall Seminar

1

23-27 Aug

CMM28
Icelandic Society and Environment

2

30 Aug 17 Sep

CRD02
Introduction to
Regional Geography

CMM03
Coastal and Marine
Ecology

CMM51 Spring Seminar: Teaching Experience

03-21 Jan

CMM24
Applied Methodology

6
24 Jan 11 Feb

20 Sep 1 Oct

CMM01
Coastal and Marine
Management: Theory
and Tools

CRD01
Sociology of Rural and
Remote Communities

4 - 15 Oct

CMM47
Arctic Ocean
Governance
(mandatory Arctic
Circle participation)

CRD10
Public Policy

18 Oct5 Nov

CMM05
Environmental Economics

8 -19 Nov

22 Nov 3 Dec

CMM02
Physical Processes of
Coastal Environments

6 - 10
Dec

CMM19 Environmental
Impact Assessment

11 Dec3 Jan

CRD03
Regional and Rural
Economies

CMM31
Oceanography

last day of teaching:
December 10th

CRD15
Maritime Anthropology

CMM21
Geographical
Information Systems
(incl. communitybased mapping)

1

6

CRD 23
Talking Science

6

4
CRD14
CMM22
Outlook to the Future:
14 Feb Marine Protected Area
Coastal
Arctic
25 Feb
Management
Scenarios

CRD 07
Migration and
Population
Development

4

CMM 53
CMM14
28 Feb Fisheries Management Pollution in the Coastal
11 Mar
and Technology
Arctic

CRD04
Welfare and
Development:
Concepts and
Indicators

4

4

6

4

CRD22
The Blue Economy and
Coastal Communities

SUMMER TERM

3 Jan - 19
Apr

4

2

CRD19
Coping with Disasters

CRD06
Education and Labour
Markets

4

28 Mar 8 Apr

CMM12
Sustainable
Aquaculture

CRD09
Innovation and
Entrepreneurship

CRD12
Community and the
Build Environment

4

CRD17
Equality and Diversity

4

Spring Break
CMM36
Marine Renewable
Energy

CRD21
Business Incubator

CRD 24
Tools for Community
Development

CRD08
From Extraction to
Attraction: Coastal
Communities in an Era of
Leisure and Tourism

4

16 - 27
May

CMM52
Navigation, Shipping
and Offshore Activities
in the Arctic

CMM 09 Conflict
Resolution

CRD16
Coastal Food Systems

4

30 May 10 Jun

CMM04
Coastal and Marine
Management: Practical
Applications and
Challenges

CRD13
Regional Policy
Evaluation

4

CRD20
Sustainable Waste
Management in
Coastal Communities

4

LIF641M Studying
Marine Mammals in
13 Jun the Wild (University of
24 Jun
Iceland, Húsavík)
6
ECTS

Important dates
• Thesis research letter of intent: April 15
• Research proposal final deadline : June 15

CMM41
Marine Spatial
Planning

18 Apr 29 Apr

CMM16
Adaptation Planning

Total credits offered for the summer term: 16
Total credits offered for the 2021-22 school year: 82

14 Mar25 Mar

9 - 17
Apr

2 - 13
May

4th Term (July 2022 to January 16, 2023):
• Data collection/survey, writing: June - December
• First full draft handed in for advisor: December 15
• First full draft due back from advisor: January 5
• Revised full draft handed in for examination: January 15
5th Term (January 16 to end of February / May 2023):
• Evaluation reports, specific comments and grade back from advisor
and external reader
• Revised final copy for print handed in for confirmation of it being
satisfactory as a 45 ECTS thesis
• Final copy submitted to printer and Skemman database
CMM Core Courses

Winter Break

CRD Core Courses
CMM & CRD Common Core Courses

Total credits offered for autumn term:

33

Total credits offered for spring term:

33

CMM & CRD Common Electives
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Sjávartengd nýsköpun
Í upphafi árs 2014 var nýrri námsleið á meistarastigi
hleypt af stokkunum í samstarfi við Háskólann á
Akureyri og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Sjávartengd
nýsköpun er yfirskrift námsleiðarinnar en námið er
sniðið að þörfum hvers og eins og því einungis gert ráð
fyrir fáum námsmönnum í senn.
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum námskeiðum fyrir þessa
fáu nemendur en gert er ráð fyrir að nýta sér námskeið
bæði innan Háskólaseturs og í samstarfsneti opinberra
háskóla á Íslandi. Hvað það varðar er námsleiðin sjálf
nýstárleg og svolítið djörf, og trúlega einsdæmi á
landinu.
Umhverfi námsleiðarinnar hefur verið fremur ótryggt
undanfarin ár. Námskeiðum í fjarnámi á meistarastigi
hefur fækkað verulega á tímabili og hefur námsleiðin
því ekki verið auglýst í nokkur ár, þá er einnig ljóst að
Nýsköpunarmiðstöð Íslands verður lögð niður. Á hinn
bóginn hefur námsframboð Háskólaseturs nýlega
aukist verulega með tilkomu Sjávarbyggðafræðinnar og
fleiri námskeiða á sviði nýsköpunar. Fáir hafa innritast
í námið, enda er því einkum beint að Vestfirðingum.
Einn nemandi hefur útskrifast af námsbrautinni. Vegna
námsskipulagsins þolir námsleiðin vissulega bæði
nemendafæð og óvissu enda hlýst ekki auka kostnaður
af henni. Slíkt ástand er þó óeðlilegt til lengri tíma litið
og er námsleiðin í endurskoðun.

Á þessu sést einnig að aðgengi nemenda að kennurum er gott.
Fjöldi innritaðra nemenda á þessu tímabili er 244 (árgangar
2008-2020, allir innritaðir taldir, jafnvel brottfallsnemendur,
sem eru fáir). Miðað við lágmark 75 ECTS á nemanda hafa
þessir 244 einstaklingar þreytt 18.300 ECTS. Á sama tíma
voru í boði 1336 ECTS, sem merkir að það voru að jafnaði
13,7 nemendur á námskeið eða kennara.

1336 ECTS hafa
verið í boði á
tólf ára tímabili
2008-2020

102 ECTS per
námsár per
námsleið í boði
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18.300 ECTS hafa
verið þreytt í
námskeiðum af
244 nemendum
2008- 2020

13,7
nemendur
per námskeið/
kennara

Auk þess hafa tæp
7700 ECTS verið
þreytt í lokaritgerðum af 171
nemendum
(2008-2020)

THEMATIC BLOCKS
COASTAL STUDIES CMM AND CRD

METHODS, TOOLS AND
COMMUNICATION

ALL ABOUT COMMUNITIES

In this block we will dive into details of
regional and community development –
the core courses from the autumn
semester will be enriched with important
themes: why do people migrate and how
can we estimate population
development, which indicators are used
for measuring quality of life, which role
does education play and which work
force will we need in the future, which
role does architecture play for
communities and how about aspects of
equality, diversity and justice?
AQACULTURE, RENEWABLE ENERGY AND
ADAPTATION PLANNING

The interplay between aquaculture and
the environment, the increasing demand
of marine environment for their
renewable energy potential, and the
challenges that coastal communities
face in light of current environmental
changes are the main topics of this block.
INNOVATION AND BUSINESS

Innovation and Entrepreneurship are
important aspects of community
development – couple this course with
the Business Incubator and develop your
own business idea and set up a business
plan. Some of our students turned their
ideas into their master theses and might
go straight into business once they
graduated.

This thematic block includes 3
weeks of quantitative and
qualitative research methods
combined with either cartography
and applied mapping, or science
communication.
MANAGEMENT AND PLANNING

For 12 weeks, we will address the
challenges and future
opportunities related to the
management of coastal and
marine resources, focusing on
topics related to the management
of marine protected areas and
fisheries and the process of
making decisions about how to use
marine resources sustainably.

COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CONFLICT RESOLUTION

Before our students finish their
course work and step into the
phases of research, we will equip
them with another toolbox for field
work in coastal communities. This
includes an in-depth course on
conflict resolution.

FOOD AND TOURISM

Food and tourism are important
aspects in coastal areas. Both can
be vital for community
development but are also conflict
laden issues. Food sovereignty, the
right to resources, food-innovation
in remote setting and the increase
in cruise ships are topic covered in
this block.

HANDS-ON WORKSHOPS

These three courses are not part of any block, but they are the three hands-on workshops
we offer during the spring semester. Students learn about the scenario method, which is
frequently used in development and planning. Our teacher will take the students on a
two week journey to the future Arctic. In the second course, students will have a crossdisciplinary approach to coping with disasters. Different perspectives will be presented
in this interactive and integrative workshop. Course three will bring the innovative
capacity of our students to the surface: they develop their own business idea with the
assistance of our teacher, who comes straight from the field and has decades of
experience.

Nemendum býðst tækifæri til
að sérhæfa sig: Töluvert er um
valnámskeið og þriðjungur náms er
vinna við lokaritgerð.
Í þessu yfirliti er ekki tekið tillit til þeirra nemenda sem
sækja stök námskeið við aðra skóla, né þeirra nemenda sem
koma í stakar lotur við Háskólasetrið frá öðrum skólum eða
úr atvinnulífinu.
Nokkuð hefur færst í vöxt að nemendur Háskólaseturs taka
stök námskeið annars staðar, sérstaklega í tilfellum þar sem
námsefnið tengist lokaritgerð viðkomandi. Á hinn bóginn
hefur frá upphafi fjöldi nemenda tekið stök námskeið, eða
heila önn við Háskólasetrið. Þetta á ekki síst við sumarönnina
þegar lítið eða ekkert framboð námskeiða er við flesta
háskóla.

Árið 2020 sóttu færri nemendur en venjulega Háskólahátíð á Hrafnseyri, enda ferða- og samkomutakmarkanir mestallt árið. Á Hrafnseyri er nægt pláss undir berum himni og því var auðvelt að „afhenda“
húfur með tveggja-metra-reglu á skemmtilegan hátt. Á myndinni sjást fjórir af 17 útskriftarnemendum ásamt forstöðumanni, Peter Weiss, en áður hafði Rektor HA, Eyjólfur Guðmundsson „afhent“ skírteinin,
snertilaust. Húfurnar eru prjónaðar á Ísafirði og er útskriftarárið grafið í hólkinn. Húfurnar voru ekki hannaðar til að fljúga, en gera það nokkuð vel. Myndina tók Gísli Halldór Halldórsson, fv. nemandi í Haf- og
strandsvæðastjórnun, en fyrrverandi nemendur fjölmenna gjarnan á Hrafnseyri í tilefni Háskólahátíðar og mæta þá með sínar húfur.

Nemendur leita að góðu námi
á skemmtilegum stað
Allt háskólanám sem staðsett er á upptökusvæði með innan
við 5.000 manns þarf á utanaðkomandi nemendum að
halda. Þess vegna tók Háskólasetrið frá upphafi stefnuna á
meistaranám sem hefði sérstöðu og yrði kennt á ensku.
Nemendur sem koma til Háskólaseturs leita að góðu og
áhugaverðu námi. Þeir koma til Vestfjarða vegna þess að
námið er hér en ekki þrátt fyrir að það sé hér.
Konur eru samtals 60% nemenda. Um helmingur nemenda
kemur frá Norður-Ameríku og hinn helmingurinn frá
Evrópulöndum. Innlendir nemendur hafa ekki skilað sér í
miklum mæli.
Nemendur eftir heimalöndum og árgangi
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Guðrún Sigríður Matthíasdóttir
er betur þekkt undir nafninu
Gunna Sigga eða móðir
nemenda. Hún hefur lengsta
starfsreynslu allra starfsmanna
í Háskólasetri enda starfaði
hún þegar fyrir stofnun
Háskólaseturs fyrir Þróunar
setur.
Gunna Sigga er önnur af
móttökuriturum og sinnir
fjölmörgum verkefnum.
Á síðustu árum hefur Háskólasetrið tekið yfir sífellt
stærra hlutfall launa móttökuritara á móti stofnunum í
Vestrahúsi, en fært í kjölfar fleiri sérhæfð störf til þeirra.
Gunna Sigga sér um bókanir á flugi og gistingu fyrir
kennara sem koma til Háskólaseturs, prófyfirsetu og er
einnig tengiliður Háskólaseturs við gestafjölskyldur
SIT-nema. Auk þess er hún tæknimaður sem fyrst er
leitað til þegar tæknin virkar ekki sem skyldi og
tengiliður við útvistaða tækniumsjón.
Gunna Sigga ræður yfir súkkulaðiskúffu og bakar
stundum ekta skúffu-köku, bara til að gleðja nemendur
og starfsmenn.
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Nemendur koma ekki til Vestfjarða til að sitja eingöngu í kennslustofum. Lögð er áhersla á að nota þá frábæru „tilraunastofu“ sem náttúra Vestfjarða er og með tilkomu meistaranáms í Sjávarbyggðafræði er
samfélagið einnig í fókus, enda er margt skýrara í litlu samfélagi en í stóru og flóknu. Hér eru nemendur í Sjávarbyggðafræði ásamt fagstjóra og kennara, Þóroddi Bjarnasyni prófessor við HA (fyrir miðri mynd)
í vettvangsferð á Suðureyri. Ljósmynd: Ásgeir Helgi Þrastarson.

Samanburður árganga frá 2008 til 2018 sýnir að rúmlega
80% innritaðra nemenda hafa lokið námi. Fjöldi þeirra sem
útskrifast á lágmarkstíma, eftir tveggja ára nám, er tæp
64%. Þau 16% sem hafa tekið lengri tíma, hafa að jafnaði
lengt námið um 1,5 ár. Langflestir hafa útskrifast ári seinna,
en einstaka nemendur hafa tekið hlé í lengri tíma.

80% hafa lokið námi. 14% vinna að
doktorsritgerð eða hafa lokið við
hana.

auknum mæli að sækja um til meistaranámsnefndar í því
sambandi. Brottfall úr náminu er tæp 13%.
Eftir útskrift búa 12% útskriftarnema á Vestfjörðum og 8%
aukalega annars staðar á Íslandi í að minnsta kosti tvö ár.
Tekið er tillit til árganga 2008-2018, enda hafa árgangar
2019 og 2020 enn ekki útskrifast. Þegar haft er í huga að 3%
nemenda eru Íslendingar er fjöldi þeirra sem festa rætur á
Íslandi og taka þátt í atvinnulífinu umtalsverður eða rúmlega
þrír einstaklingar á ári að jafnaði og munar um minna í jafn
fámennum landshluta og Vestfirðir eru.

Nemendur koma og fara – og þeir
festa rætur.

Afdrif nemenda í Haf- og strandsvæðastjórnun
2008-2020

Háskólasetur býr svo vel að vera í góðum tengslum við flesta
nemendur eftir útskrift. Gögnin hér byggja því á upplýsingum
um alla nemendur frá upphafi. Ekki er vitað hvað um 9%
nemenda fást við um þessar mundir. Hlutfall nemenda sem
eru í doktorsnámi eða hafa lokið doktorsgráðu er tæp 14%.
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Tæp 7% eru enn innritaðir eða hafa skráð sig aftur til náms.
Í flestum tilfellum eru þetta nemendur sem hafa tekið
skipulagt námshlé, en þó kemur fyrir að nemendur fá vinnu
áður en þeir ljúka lokaritgerð og flosna þannig úr námi, en
skila sér svo nokkrum árum síðar. Nýlega hefur verið skerpt
á reglum um endurkomu í nám og þurfa nemendur nú í
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Störf nemenda eftir útskrift (árgangar 2008-2017)
Doktorsnám
12%

Ekki vitað 9%

Starf ekki
í beinu
samhengi
við námið
17%

Strandsvæðastjórnun
í þrengri merkingu
29%

Sjálfstætt starfandi,
eigið fyrirtæki
6%

Auðlindastjórnun eða störf tengd
náminu í víðari merkingu
27%

56% útskrifaðra nemenda starfa við strandsvæðastjórnun,
í þrengri merkingu, eða almennt í auðlindastjórnun og
öðru sem tengist náminu á einn eða annan hátt. Sum störf
útskrifaðra nemenda tengjast náminu ekki með beinum
hætti, t.d. bæjarstjóri og lögmaður, en sýna á hve fjölbreyttan
hátt námið nýtist. 17% eru í öðrum störfum sem ekki hafa
beina tengingu við námið eða teljast tímabundin störf.

Hlutfall nýútskrifaðra nema er hærra í þessum hópi, sem er
eðlilegt þegar fólk er að fóta sig á vinnumarkaði. Í yfirlitinu
um störf nemenda liggja til grundvallar allir nemendur
árganganna 2008-2017, þ.m.t. brottfallsnemendur.

Öflun nemenda
Hvaða gagn er að góðu námi sem enginn veit um?
Háskólasetur Vestfjarða býður upp á sérhæft, hágæða
nám á afskekktum stað sem ekki er þekktur fyrir
háskólastarfsemi, hvorki innanlands né utan. Það er
mikið þrekvirki að kynna þetta nám og ná til hæfra
umsækjenda ár eftir ár – og það á sem hagstæðastan
hátt.

Ingi Björn Guðnason sinnir
markaðs- og vefmálum
Háskólaseturs. Vefsíðan og
samfélagsmiðlar eru mikil
vægar leiðir til að miðla
upplýsingum um starfsemina
og ná til nemenda, hvort sem
það eru tilvonandi, núverandi
eða fyrrverandi nemendur.
Mikilvægur þáttur í þessu
starfi er að afla hæfra
nemenda fyrir meistara
námsleiðirnar, enda má segja að stór hluti
starfseminnar standi og falli með því að nemendur
komi til náms við Háskólasetrið. Ingi Björn hóf störf við
Háskólasetrið haustið 2007. Hann er með meistara
gráðu í bókmenntafræði og sinnir því einnig stökum
verkefnum hjá Háskólasetri sem snúa að bókmenntum
og menningu. Margskonar textagerð og þýðingar hjá
Háskólasetrinu eru á hans könnu ásamt uppfærslum og
innsetningu efnis á samfélagsmiðlum.
Ingi Björn situr í stjórn Edinborgarhússins - menningar
miðstöðvar á Ísafirði og í stjórn Körfuknattleiksdeildar
Vestra.

Segja má að árangur Háskólaseturs hvað þetta varðar
hafi vakið athygli, t.d. innan Norðurslóðaháskólans, en
líka meðal samstarfsaðila, enda ekki sjálfgefið að ná
til góðra nemenda, ár eftir ár. Að baki þessum árangri
liggur mikil vinna og yfirlega sem er lítt sýnileg dags
daglega. Þessi hluti starfseminnar er nauðsynlegur,
enda væri ekkert staðbundið nám á háskólastigi án
nemenda.
Þar sem Háskólasetrið er staðsett á tæplega 5000
manna upptökusvæði er nauðsynlegt að ná til
nemenda utan þess. Vel hefur tekist að ná til hæfra
erlendra nemenda, en betur má ef duga skal til að
fleiri innlendir nemendur sæki um.
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Kennarar
Kennarar eru jafn mismunandi og þeir eru margir – og
þeir eru margir – því 201 kennari hefur komið að kennslu
og leiðbeiningum í meistaranámsleiðunum Haf- og
strandsvæðastjórnun og Sjávarbyggðafræði á tólf ára
tímabili. Eitt eiga þessir einstaklingar sameiginlegt því allir
eru þeir stundakennarar við Háskólasetrið. Enginn háskóli
eða háskóladeild á Íslandi reiðir sig, eftir því sem best verður
séð, eingöngu á stundakennara. Þessi leið gerir Háskólasetri
Vestfjarða kleift að ráða til sín virta og mjög sérhæfða
kennara.
Þegar meistaranámið hóf göngu sína haustið 2008 með
námsleið í Haf- og strandsvæðastjórnun var stóra spurningin
sú hvort Háskólasetrinu tækist að laða til sín kennara og
nemendur. Miðað við kennslumagn einnar námsleiðar hefði
þurft að ráða kennara í tæplega tvö stöðugildi, sem hefðu
þá þurft að kenna öll fögin í þverfaglegu námi. Miðað við
faglega breidd hefði verið mjög erfitt ef ekki ómögulegt
að finna þessa tæplega tvo kennara sem gætu dekkað þau
breiðu fræðasvið sem kennslan nær til.
Því veðjaði Háskólasetrið strax frá byrjun á að fá til sín
sérhæfða kennara í lotur, oftast tveggja eða þriggja vikna
langar.
Með þessu fyrirkomulagi kynnast nemendur ekki aðeins
sérhæfðu fagfólki heldur einnig breiðum og fjölbreytilegum
hópi einstaklinga, með ólíkt tengslanet víða um heim, sem
gera námið margbrotið og lærdómsríkt.
Til að stjórna slíkum kennaraskara, sem kemur til
Háskólasetursins með sínar hefðir og venjur, oftast úr
virtum háskólum, þarf að setja skýrar reglur. Bologna-kerfið
er kjörið fyrir nýja og litla stofnun á háskólastigi, til að setja
slíkar reglur. Meira þarf þó til og hefur kennarahandbók
Háskólaseturs, sem er hluti af samningi stundakennara,
haft orð á sér meðal þeirra fyrir að vera bæði ítarleg og skýr.
Kennslustjóri og fagstjórar hafa í gegnum árin lagt sig fram
við að tryggja að reglur og leiðbeiningar kennara nái utan
um flest það sem komið getur upp á. Með þessu eru gæði
námsleiðanna mælanleg og sambærileg milli námskeiða
auk þess sem auðveldara er að takast á við mál á einfaldan
hátt. Í þessu er fólgin mikil vinna sem oft og tíðum er lítt
sýnileg en margborgar sig.
Á því 12 ára tímabili, frá 2008 til 2020, hefur 201 einstaklingur
komið að kennslu og leiðbeiningu, þar af 99 eingöngu að
leiðbeiningum meistaraprófsritgerða. Kennarar námskeiða
verða því oft fyrir valinu sem leiðbeinendur ritgerða en þó
er tæplega helmingur leiðbeinenda meistaraprófsritgerða
eingöngu fengin til þess verks enda leitað að sérfræðingi í
viðkomandi viðfangsefni hverju sinni.
Þessi 201 manna hópur sýnir skýrt hve mikilvægt tengslanet
Háskólasetursins er. Miðað við það að kennslumagn
einnar námsleiðar mætti dekka með tveimur eða þremur
fastráðnum kennurum er yfir tvöhundruð manna tengslanet
mjög stórt. Það segir sig sjálft að utanumhald um þennan
skara er ærið verk. Það utanumhald er í verkahring fagstjóra
námsleiðanna sem sjá alfarið um að finna kennara og
leiðbeinendur, setja þá inn í verkið og halda tengslum við
þá.

Verónica Méndez Aragón er
fagstjóri námsleiðarinnar
Haf- og strandsvæðastjórnun.
Hún tók til starfa haustið 2020
en hefur áður unnið hjá
Rannsóknarsetri Háskóla
Íslands á Laugarvatni. Veronica
er með doktorsgráðu í vist
fræði lífverusamfélaga
(Community Ecology) frá
University East Anglia í
Bretlandi, með meistaragráðu í
líffræðilegri fjölbreytni (Biological Diversity) frá
Háskólanum í Plymouth og bakkalárgráðu í sjávar
líffræði frá Barcelona. Hún hefur unnið við vísindastörf,
bæði í Bretlandi og á Íslandi og hefur sérhæft sig í
fuglarannsóknum. Áður en Veronica réðst til starfa sem
fagstjóri hefur hún leiðbeint nemandum hjá
Háskólasetrinu í lokaritgerðum og hafði því innsýn í
starf fagstjóra frá þeirri hlið, enda er eitt af fjölmörgu
verkefnum fagstjóra að leggja til kennara og leið
beinendur og að halda utan um lokaritgerðarferli
nemenda. Verónica er meðlimur í félagi breskra
fuglafræðinga (British Ornithologists’ Union) og
alþjóðlega vaðfugla rannsóknarhópnum, International
Wader Study Group.
Frá árinu 2015 hefur Veronica rannsakað breytingar í
hegðun farfuglsins tjalds. Mest alla ævi hefur hún sjálf
hegðað sér eins og farfugl en er nú sest að á Ísafirði til
fá endanlegan botn í það hversvegna sumir farfuglar
kjósa að setjast að á Íslandi.

Fjöldi einstaklinga segir þó ekki alla söguna. Þegar kennarar
eru flokkaðir eftir kennslumagni, kemur í ljós að þeir 10
kennarar sem hafa kennt mest, dekka 40% kennslumagns
og þeir 25 virkustu ná að kenna 65% alls kennslumagns
(kenndar ECTS einingar). Þessir kennarar eru einnig
leiðbeinendur 32% meistaraprófsritgerða. Þessar tölur sýna
að þrátt fyrir þann mikla fjölda kennara og leiðbeinenda sem
komið hefur að námsleiðunum, er fastur kjarni til staðar.

Kennsla: stöðugleiki og sveigjanleiki
Hinir kennarar 77
dreifast á 35% kennslumagns.
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Virkustu 10
kennarar kenna
40% alls
kennslumagns á
tólf ára tímabili.

15 kennarar í viðbót kenna
25% alls kennslumagns.

Búseta kennara m.v. ECTS-fjölda kennt 2008-2020

Búsettir erlendis

Búsettir á Íslandi

528 ECTS, 25%
Búsettir á Vestfjörðum

1246 ECTS, 59%

Margir kennarar hafa komið að kennslu við Háskólasetrið í mörg ár. Jamie Alley, hér í miðri mynd
ásamt Peter Weiss forstöðumanni og Catherine Chambers þáverandi fagstjóra, hefur sinnt kennslu
í meistaranáminu frá árinu 2011. Hann lét af störfum árið 2019 og var þakkað fyrir vel unnin störf.
Jamie Alley hefur ekki aðeins sinnt kennslu, því hann hefur einnig hvatt nemendur sína í Bresku
Kólumbíu í Kanada til að sækja nám við Háskólasetrið og þannig „sent“ a.m.k. einn nemanda árlega
til Íslands. Flestir þessara nemenda eru nú aftur snúnir heim til Kanada og mynda góðan skara
sendiherra Háskólaseturs á vesturströnd Kanada.

321 ECTS, 15%

Menntun kennara
(1336 ECTS kennd 2008-2020)
Meistaragráða
33%

Með þessu nýtur Háskólasetrið bæði sveigjanleikans, sem
fólginn er í því að reka námsleiðir með stundakennurum,
og stöðugleikans, sem fastur kennarahópur óneitanlega er.

Doktorsgráða
61%

Tveir þriðju hluta kennara og 80%
leiðbeinenda með doktorspróf.
Í doktorsnámi
6%

Það er áhugavert að skoða hvaðan kennararnir í hópnum
koma. Markmið er að fá sérhæfða kennara en að sjálfsögðu
er kennaravali Háskólaseturs ákveðin takmörk sett.
Stundakennarataxti annars vegar og ferðakostnaður hins
vegar takmarka að einhverju leyti. Auk þess er eitt af
markmiðum Háskólaseturs að skapa störf á Vestfjörðum og
tengjast rannsóknarstofunum á svæðinu. Það sem kemur
kannski mest á óvart er að yfir allt tímabilið (2008-2020)
hefur tekist að manna 15% kenndra og leiðbeindra ECTS
með fólki sem búsett er á Vestfjörðum og fer þessi tala
hækkandi. Þegar aðeins er horft til áranna 2015-2020 er
talan komin í 21%. Hér ber aðallega að nefna starfsmenn
rannsóknastofnanna á Vestfjörðum, sem hafa komið að
kennslu og sér í lagi að leiðbeiningum. Að öðrum ólöstuðum
má nefna kennara sem starfa hjá Hafrannsóknarstofnun á
Ísafirði og kennara frá Rannsóknasetri HÍ í Bolungarvík, en
auk þess hafa fagstjórarnir sjálfir alltaf tekið að sér hluta af
kennslu.

Hlutfall kvenkyns kennara fer
hækkandi.
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Í þverfaglegu og hagnýtu námi í strandsvæðastjórnun eða
byggðafræði eru ýmis fög þess eðlis að hæfustu kennarana,
og þá sem hafa bestu reynslunni að miðla til nemenda, er
að finna í atvinnulífinu. Þess vegna leitar Háskólasetrið eftir
góðu jafnvægi milli kennara úr atvinnulífinu og akademískra
kennara. Þegar kemur að leiðbeiningum lokaritgerða er
áhersla lögð á að leiðbeinandi eða prófdómari sé með
doktorspróf.

Menntun leiðbeinenda
(7590 ECTS leiðbeind 2008-2020)
Meistaragráða
18%

Í doktorsnámi
3%

Doktorsgráða
79%

Konur og karlar miðað við ECTS-fjölda kennt
Kvenkyns

Karlkyns

60

55

40

45

2008-2020

2015-2020

Kennarar með hæst hlutfall kennslu á tímabilunum 2008-2020 og 2015-2020
KENND ECTS
2008-2020

KENND ECTS
2015-2020

Gabriela Sabau

80

34

PhD, Professor of Economics/Environmental Studies, Memorial
University, Grenfell Campus, Newfoundland

Brad Barr

74

36

PhD, NOAA/ONMS Maritime Heritage Program, Boston

Einar Hreinsson

72

36

MSc, Researcher at the Icelandic Marine and Freshwater Research
Institute, Ísafjörður

Astrid Fehling

53

42

MSc, Project manager at University Centre of the Westfjords

Peter Krost

48

38

PhD, Coastal Research and Management (CRM) Executive Partner, Kiel

Mike Philips

44

16

PhD, Professor at University of Wales and College of the North
Atlantic, Qatar

Patricia Manuel

42

20

PhD, Associate Professor at School of Planning, Dalhousie University,
Halifax, Nova Scotia

Jamie Alley

40

20

MRM, Natural Resource And Environmental Management Specialist,
Victoria, Britisch Columbia

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir

36

24

PhD, Director of University of Iceland's Research Centre in
Bolungarvík/Westfjords

John Colton

36

28

PhD, Professor and Head, Department of Community Development,
Acadia University,Wolfville, Nova Scotia

Michael Honeth

34

34

MMM, Consultant in marine and coastal resource management, Aruba

Pernilla Carlsson

31

28

PhD, Researcher, Department of Environmental Chemistry and
Technology, Norwegian Institute for Water Research, Tromsø

Marc L. Miller

26

0

PhD, Professor emeritus, College of the environment (School of
Marine Affairs), University of Washington

Jónas Páll Jónasson

24

18

PhD, Senior scientist at the Icelandic Marine and Freshwater Research
Institute, Hafnarfjörður

Gunnar Páll Eydal

24

20

MRM, Resource and Environmental Manager at Verkís hf., Ísafjörður

Angelika Renner

24

20

PhD, Research Scientist, Institute of Marine Research, Tromsø

23,5

11

MSc, Specialist at the Icelandic Ministry of the Environment and
Natural Resources

Rodrigo Menafra

22

0

MMM, Research Manager at the Offshore Energy Research Association
of Nova Scotia (OERA)

Lawrence (Larry) Hildebrand

22

0

PhD, World Maritime University Adjunct Professor, Malmö

Áslaug Ásgeirsdóttir

20

12

PhD, Professor of Politics. Associate Dean of the Faculty at Bates
College, Maine

Auður H. Ingólfsdóttir

20

0

PhD, Researcher at Icelandic Tourism Research Centre, Akureyri

Albertína F. Elíasdóttir

20

9

MSc, Icelandic Parliament

Pétur Dam Leifsson

20

10

LLM, Assistant Professor of Law at University of Iceland

Guðni Elísson

18

8

PhD, Professor at University of Iceland

Catherine Chambers

17

17

PhD, Program Director at University Centre of the Westfjords

Albína Hulda Pálsdóttir

16

8

MA, Research Specialist at Iceland's Agricultural College and at
íslenskar Fornleifarannsóknir ehf.

Zoi I. Konstantinou

12

12

PhD, University of Porto and University of Thessaloniki

Anne Mette

12

12

MA, Consultant at Kolleg für Management und Gestaltung
nachhaltiger Entwicklung, Berlin

Dan Govoni

12

12

PhD candidate, Academic Director for SIT Semester Program, Ísafjörður

James Kennedy

12

12

PhD, Icelandic Marine and Freshwater Research Institute, Skagaströnd
and Ísafjörður

NAFN

Dagný Arnarsdóttir
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Nemendur eru innritaðir í Háskólann á Akureyri og útskrifast þaðan. Á 17. júní boðar Háskólasetrið árlega til Háskólahátíðar, í tilefni útskrift meistaranema. Athöfnin á sér stað á Hrafnseyri, oftast undir berum
himni. Árið 2020 mættu færri en venjulega vegna heimsfaraldurs, en á myndinni eru líka nokkrir fyrrverandi nemendur sem eru búsettir á Vestfjörðum. Háskólahátíð er e.t.v. óformlegri en víða annars staðar.
Rektor Háskólans á Akureyri hefur árlega gert sér ferð frá Akureyri og verður þá háskólahátíð að alvöru útskrift.

Samstarf við Háskólann
á Akureyri
Háskólasetur Vestfjarða er sjálfstæð stofnun sem starfar
á háskólastigi. Háskólasetrið er hins vegar ekki háskóli en
gerir samninga við háskóla til að fá fullgildingu náms sem
boðið er upp á við setrið. Þessi fullgilding er forsenda þess
að námið sé viðurkennt innanlands sem utan.
Háskólasetrið samdi við Háskólann á Akureyri um fullgildingu
námsleiðarinnar Haf- og strandsvæðastjórnun árið 2008 og
aftur um fullgildingu námsleiðarinnar Sjávarbyggðafræði
árið 2018.

Samstarfið hefur þróast með
ágætum og ríkir gagnkvæmt traust.
Frumkvæðið að þróun námsleiðanna, gerð kennsluáætlana,
námskeiðslýsinga, setningu hæfniviðmiða og gerð
samninga við háskóla er í höndum Háskólaseturs. Eftir að
búið er að semja um fullgildingu, eru allar auglýsingar,
nemendaskráning, val á kennurum, tillögur að breytingum
og allt utanumhald með námi og nemendum í höndum
Háskólaseturs, sem og fjárhagsleg ábyrgð.
Háskólinn á Akureyri fer hins vegar með gæðaeftirlit
samkvæmt gerðum samningi. Námið hjá Háskólasetrinu
er talið með þegar ráðuneytið gerir úttekt á Háskólanum
á Akureyri og því er mikilvægt fyrir báða aðila að námið
standist ítrustu gæðakröfur.
Við endurnýjun samnings árið 2018, þegar nýrri námsleið
í Sjávarbyggðafræði var bætt við, var ákveðið að láta
námsleiðirnar hjá Háskólasetrinu vera sýnilegri á vefsíðu HA.
Fram að því voru tenglar á námsleiðirnar á vefsíðu HA ekki
auðfundnir en nú eru allar helstu upplýsingar námsleiðanna
staðsettar á vefsíðu Háskólans á Akureyri með námsleiðum
HA.
Sömuleiðis var samið um aðgang að námsumsjónarkerfinu
Uglu og kennsluumsjónarkerfinu Canvas í gegnum HA. Afnot
af þessum kerfum væru óhagstæð, ef ekki óviðráðanleg,
fyrir litla stofnun á borð við Háskólasetrið.
Innleiðing nýrra kerfa er lítt sýnileg út á við, en með henni
er stigið stórt skref og liggur mikil vinna að baki slíku. Þessi
skref eru tekin til að halda betur utan um vaxandi fjölda
nemenda og kennara.
Nemendum og kennurum stendur því til boða gott
kennsluumsjónarkerfi og nemendur geta treyst því að
gögn um nám þeirra séu í traustu kerfi sem er samtengt
námsumsjónarkerfi HA.
Vonir standa til að Uglan verði nothæf sem umsóknarkerfi frá
haustinu 2021 m.v. þarfir Háskólaseturs, sem eru að mörgu
leyti öðruvísi en gengur og gerist í háskólum landsins.
Þar sem Háskólasetrið er ekki sjálfstæður háskóli getur
það ekki gert samninga á eigin vegum í gegnum Erasmuseða Nordplus-áætlanirnar. Hinsvegar getur Háskólasetrið

Á Háskólahátíð standa ekki aðeins útskriftarnemendur í námsleiðum hjá Háskólasetri á palli. Þar
mæta líka fjarnemar og svo koma nemendur sem útskrifuðust á árunum áður til að sækja sína húfu.
Einnig mæta fyrrverandi nemendur og verða húfurnar því fleiri og fleiri með árunum. Á þessari
mynd eru auk nemenda rektor fyrir miðju – og forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson, sem
heimsótti Hrafnseyri á þjóðhátíðardaginn árið 2018.

gert slíka samninga í gegnum North-to-North áætlun
Norðurslóðaháskólans (University of the Arctic) og tvíhliða
samninga eins og samning Háskólaseturs við Memorial
háskólann á Nýfundnalandi.
Varðandi gerð Erasmus- og Nordplus-samninga hefur
myndast mjög gott samstarf við alþjóðaskrifstofu HA,
sem hefur gert þó nokkra samstarfssamninga fyrir hönd
Háskólaseturs. Hafa ber í huga að slíkir samstarfssamningar
gilda þá almennt fyrir bæði HA og Háskólasetur. Bæði HA
og Háskólasetrið leggja áherslu á sjávartengd málefni og
byggðaþróun og eru slíkir samningar því báðum stofnunum
í hag.
Samstarfið við Háskólann á Akureyri er með ágætum. Það er
hnökralaust og byggir á gagnkvæmum skilningi og trausti.
Þess háttar samstarf er fáséð og einsdæmi a.m.k. hér á
landi. Háskólasetrið er sjálfstæð stofnun sem vinnur eins og
háskóli, án þess að gera tilkall til að teljast slíkur, en tryggir
gæði náms í gegnum samstarfssamninga og gæðaeftirlit
virts háskóla. Eðlilega hefur reynst erfitt að útskýra þetta
fyrir samstarfsaðilum innanlands sem utan. Sumir sem
tengjast eingöngu meistaranáminu telja Háskólasetur vera
deild innan HA. Ef aðeins er horft á meistaranámsleiðirnar
í samstarfi við HA kann það vissulega að líta svo út. Hins
vegar eru meistaranámsleiðirnar aðeins um 40% starfsemi
Háskólasetursins í dag.
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Bókasafn
Á fyrstu árum Háskólaseturs Vestfjarða var safnkostur
bókasafnsins dreifður um húsakynnin en á haustdögum 2016
var tekið í notkun sérstakt rými fyrir bókasafnið sem varð
um leið aðgengilegra og jók sýnileika þess. Haustið 2020
var svo innréttað nýtt bókasafn, með lesaðstöðu, í miðrými
Háskólaseturs. Þessi nýja aðstaða er hin glæsilegasta og
gerir bókasafnið að hjarta Háskólaseturs.
Safnkosturinn telur nú tæplega 850 titla af bókum og

öðrum miðlunargögnum. Má þar aðallega finna fræðiog námsbækur, enda er meginþorri safnkostsins sérhæft
fagbókasafn á sviði sjávartengdra málefna, umhverfis- og
byggðafræða. Þar að auki má finna fræðslumyndir, sjókort,
handbækur, kort og ýmislegt vestfirskt ásamt öðru tilfallandi.
Safnkosturinn er sýnilegur út á við og leitarhæfur á vefnum
www.leitir.is þar sem safngögn eru skráð í bókasafnskerfið
Gegni, samskrá íslenskra bókasafna.
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Aðrir titlar

"Einstakir"
titlar, aðeins
til í bókasafni
Háskólaseturs

2020

Pernilla Rein sleit barns
skónum í Gautaborg í Svíþjóð
og hefur starfað hjá
Háskólasetri sem verkefnastjóri
síðan vorið 2008 og er í
hlutastarfi. Hún er með próf í
bókasafns- og upplýsingafræði
með sérhæfingu í upplýsinga
stjórnun frá Högskolan i
Borås/Bibliotekshögskolan.
Uppbygging safnkosts
Háskólaseturs hefur verið í
hennar höndum auk þess sem hún sér um
skjalastjórnun. Í gegnum árin hefur Pernilla sinnt
ýmsum öðrum verkefnum, svo sem móttöku vettvangs
skóla og umsýslu með Þróunarsjóði innflytjendamála.
Pernilla starfar einnig á almenningsbókasafninu á
Ísafirði og bókasafni Menntaskólans á Ísafirði.
Pernilla hefur unun af náttúru og útvist; gönguferðum,
fjallgöngum og skíðagöngu. Á sumrin bregður hún sér í
starf landvarðar og hleður batteríin í friðlandinu á
Hornströndum. Þá er hún félagi í Kvennakór Ísafjarðar
og situr í stjórn Gígjunnar, samtaka íslenskra
kvennakóra.

Rannsóknir
Rannsóknavirkni Háskólasetursins hefur aukist jafnt og
þétt síðastliðin 15 ár. Þessi aukning hefur leitt af sér að
staða rannsóknastjóra var stofnuð árið 2020. Hlutverk
rannsóknastjóra er að hafa yfirsýn yfir rannsóknir fagstjóra
meistaranámsleiðanna og rannsóknartækifæri fyrir nem
endur. Einnig hefur rannsóknastjóri umsjón með styrk
umsóknum og heimsóknum gestafræðimanna.
Nemendur í meistaranámi við Háskólasetrið vinna alltaf
rannsókn í tengslum við lokaverkefni sitt. Til viðbótar við
þetta hefur rannsóknarvirkni nemenda aukist af tveimur
ástæðum. Annarsvegar vegna fjölgunar styrkja sem
nemendur hafa hlotið vegna lokaverkefna og hinsvegar
vegna útgáfu rannsóknarniðurstaðna lokaverkefna í rit
rýndum tímaritum.
Í auknum mæli sækja nemendur um styrki og annan
stuðning fyrir rannsóknir lokaverkefna. Það eykur sýnileika
rannsóknastarfsemi Háskólasetursins og staðfestir mikilvægi
rannsóknarviðfangsefnanna fyrir rannsóknarsamfélagið í
víðum skilningi. Nemendur hafa hlotið styrki frá íslenskum
stofnunum á borð við Byggðastofnun, Vestfjarðastofu,
Umhverfisstofnun og Nýsköpunarsjóð námsmanna. Einnig
hafa nemendaverkefni hlotið stuðning frá Hafrannsóknar
stofnun og sjávarútvegsfyrirtækjum. Auk þess hafa
nemendur fengið styrki frá alþjóðlegum stofnunum, sem
dæmi hlaut einn nemandi styrk frá slíkum aðila til að
kaupa dróna sem síðan rann til Háskólasetursins að lokinni
rannsókn viðkomandi. Uppbygging rannsóknarbúnaðar er
enn einn vaxtarsproti rannsókna við Háskólasetrið og njóta
nemendur góðs af því að geta fengið lánaðan búnað fyrir
rannsóknir sínar.

Rannsóknir er sá þáttur starf
seminnar sem hefur vaxið hvað
hraðast undanfarið og eru líklegar til
að vaxa enn frekar á næstu árum.
Útgáfa nemenda á rannsóknarniðurstöðum sínum í
alþjóðlegum ritrýndum tímaritum hefur aukist umtalsvert.
Birtingar nemenda er að finna í tímaritum á borð við
Coastal Management Scientific Reports, Marine Pollution,
Regional Studies Association, Environment Space Place,
Tourism Geographies, og Maritime Studies. Sérhver útgáfa
eykur sýnileika Háskólasetursins í vísindasamfélaginu og
gerir það þar með að áhugaverðari kosti fyrir kennara og
leiðbeinendur sem sjá vísindaframlag Háskólasetursins. Oft
velja nemendur kennara Háskólaseturs sem leiðbeinendur og
þegar rannsóknarniðurstöðurnar eru gefnar út í tímaritum
er samband viðkomandi kennara við Háskólasetrið iðulega
nefnt í því samhengi.
Að frátöldum rannsóknum nemenda og leiðbeinenda, eru
starfsmenn Háskólaseturs (fagstjórar og rannsóknastjóri)
virkir í rannsóknum á sínum sérsviðum. Um þessar
mundir, árið 2020, leiðir Háskólasetrið stórt verkefni
sem styrkt er af Norrænu ráðherranefndinni, auk þess
sem starfsmenn Háskólaseturs eru aðalrannsakendur í
tveimur NordForsk verkefnum, öðru verkefni sem styrkt er

Catherine Chambers kom
fyrst til liðs við Háskólasetrið
árið 2016, sem fagstjóri Haf- og
strandsvæðastjórnunar. Áður
hafði hún bæði komið að
kennslu í náminu og
leiðbeiningu lokaverkefna.
Sumarið 2020 tók hún við stöðu
í stóru rannsóknarverkefni á
vegum Stofnunar Vilhjálms
Stefánssonar, en færðist á sama
tíma í nýja stöðu rannsóknastjóra Háskólaseturs. Staðan
er hlutastarf en endurspeglar vaxandi mikilvægi
rannsókna við Háskólasetrið. Catherine Chambers er með
doktorsgráðu í Sjávarútvegsfræði (Fisheries) frá
University of Alaska, Fairbanks, meistaragráðu í
dýrafræði frá Southern Illinois University og með
bakkalárgráðu frá Drake University í umhverfisvísindum.
Hún kom fyrst til Íslands sem starfsmaður fiskeldis- og
fiskalíffræðideildar Háskólans á Hólum, en réði sig svo
sem sérfræðingur í strandmenningu til Þekkingarseturs
Blönduóss í nokkur ár áður en hún kom vestur á Ísafjörð.
Rannsóknastjóri heldur utan um vaxandi fjölda rann
sóknarverkefna, kynnir styrkjamöguleika fyrir nemendur
og aðstoðar eftir föngum þegar kemur að styrk
umsóknum. Auk þess er það í verkahring rannsóknar
stjóra að efla Rannsóknasamfélagið á Vestfjörðum.
Catherine situr í ýmsum nefndum og ráðum og má þar
nefna Arctic Council SDWG (Sustainable development
working group) representative to Marine Littler plan
project; IASC (International Arctic Science Consortium)
Icelandic representative to the Social and Human
Working Group; Vice-chair of the UArctic Thematic
Network on Ocean Food Systems; Project partner in
Research Coordination Network “Migration in Harmony:
A resilient, just, and sustainable Arctic in motion”
Cat geymir talsvert magn af strandreknu rusli á
skrifstofunni sinni, samstarfsfólki sínu til ama. Hún kallar
þetta rusl „rannsóknargögn.“.
af Norrænu ráðherranefndinni, einu US National Science
Fundation verkefni, einu Ocean Frontiers Institute Canada
verkefni, einu Rannís verkefni og tveimur verkefnum hjá
Norðurslóðaháskólanum (UArctic) á sviði menntunar. Auk
þess sinna þessir starfsmenn akademískum störfum innan
Háskólasetursins sem leiðbeinendur lokaritgerða nemenda
og sem leiðbeinendur og prófdómarar doktorsritgerða við
íslenska háskóla. Að lokum sinna akademískir starfsmenn
Háskólaseturs verkefnum á borð við ritrýni fyrir tímarit á þeirra
sérsviði, auk þess að gefa út eigin rannsóknarniðurstöður.
Á árunum 2017 til 2020 hafa fagstjórar og rannsóknastjóri
Háskólaseturs gefið út fjórar tímaritsgreinar og fjóra
bókarkafla. Í þremur tilvikum voru þeir meðhöfundar greina
meistaranema.
Háskólasetrið gefur iðulega út samstarfsyfirlýsingar til
að aðstoða rannsóknarfólk og nemendur háskóla sem
vilja dvelja við Háskólasetrið vegna rannsókna. Sé aðeins
litið aftur til ársins 2017 hefur Háskólasetrið hýst þrjá
doktorsnema, tvo Fulbrigth vísindamenn og tvo prófessora
í rannsóknarleyfum.
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Ráðstefnur 2005-2020
Háskólasetur Vestfjarða hefur frá stofnun haldið ráðstefnur
og málþing, oftast í samvinnu við rannsóknarstofnanir á
Vestfjörðum eða í tengslum við viðfangsefni meistaranámsins,
eins og listinn hér til hliðar sýnir glögglega. Stærsta
ráðstefnan síðustu ár var án efa alþjóðlega CoastGIS2018ráðstefnan með um 100 þátttakendur. Var kennari
landupplýsingarkerfa (LUK/GIS), Astrid Fehling, fengin
sem verkefnastjóri til að undirbúa ráðstefnuna. Burtséð
frá föstum kjarna þátttakenda á CoastGIS-ráðstefnum teflir
hver gestgjafi fram sínu tengslaneti og kom það Alþjóðlegu
CoastGIS undirbúningsnefndinni á óvart hve virkt tengslanet
lítillar stofnunar á borð við Háskólasetur Vestfjarða er
á þessu sviði. Svo skemmtilega vill til að næsta CoastGISráðstefna verður haldin árið 2021 hjá samstarfsskóla í
Finnlandi, Yrkeshögskola Novia í Ekenäs.

Úrval ráðstefna
• Ráðstefnan um íslenska þjóðfélagið 2020
(frestað til 2021)
•

Lesið í sköpunarkraft Vestfjarða 2020
(frestað til 2021)

•

CoastGIS 2018

•

Lesið í sköpunarkraft Vestfjarða 2018

•

Ráðstefna um skemmtiferðaskip 2017

•

Ráðstefnan um íslenska þjóðfélagið 2015

•

Byggðaráðstefna 2014, Patreksfirði: Sókn Sjávarbyggða

•

Framtíð sjávarbyggða á Vestfjörðum 2012

•

Jaðarbyggðir og þjóðhagkerfið, PeMaBo 2012

•

Hagræn áhrif menntunar á jaðarsvæði 2011

•

Ráðstefnan um íslenska þjóðfélagið 2011

•

Þorskeldisþing 2011

•

Málþing um skipulag og stjórnun strandsvæða 2009

•

Málþing um sjálfbæra nýtingu strandsvæða 2008

•

Immigration and Integration in Rural Areas 2007
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Harpa Grímsdóttir

Vestfirsk rúletta eða
hræðsluáróður? Viðhorf til áhættu
og nýlegt hættumat fyrir vegina
milli Súðavíkur og Bolungarvíkur.
Guðrún Nordal

Drótttkvæði á nýrri öld. Fjallað um
rafræna útgáfu dróttkvæða
Skúli S. Ólafsson
Agaleg þjóð eða agalaus? íslensk kirkja
og samfélag á 17. og 18. öld
Þorleifur Ágústsson
Hversvegna eru rannsóknir mikilvægur
þáttur í fiskeldi?
Anna Guðrún Edvardsdóttir
“Vísindaperlan Vestfirðir”
Einar Hreinsson
Veiðarfærarannsóknir
Andrea Harðardóttir
Miðaldaverkefnið Vestfirðir á
miðöldum
Alan Roland
Sálgreining í ólíkum
menningarheimum: Persónulegt
ferðalag (Psychoanalysis across
civilizations: A personal journey)
Guðrún Nordal (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Áheyrendur Njálu á fjórtándu öld
Ester Rut Unnsteinsdóttir (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Stofnvistfræði hagamúsa
Joane Roland (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Ísrael — margklofið ríki (Israel: a
Divided State)
Ólína Þorvarðardóttir
Galdur eða þjóðleg iðja? Inntak og
hlutverk hins íslenska galdurs
Sæmundur Runólfsson
Kynning á UMFÍ og þeim verkefnum
sem hreyfingin stendur fyrir
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
Hlutverk Evróvísis
Ólafur Arnar Ingólfsson
Stærðarval og lífslíkur við
botnvörpuveiðar
Jón Gunnar Schram
Fiskeldi á heimsvísu, eldisaðferðir,
eldistegundir og fiskveiðar

Dóra Lubecki
Norðurslóðaverkefni – aukin tækifæri?
Kendra Wilson
Frá Satan til Sataníu. Sögur af
ónöfnum
Böðvar Þórisson
Fuglaskoðunarsvæði á Vestfjörðum
Kristín Hálfdansdóttir
Landflutningar eða strandflutningar?
Kristinn Hermannsson
Áhrif háskólastarfsemi á byggðaþróun
Kjartan Már Másson og Valgeir
Elíasson
Er grundvöllur fyrir fiskvinnsluskóla á
Vestfjörðum?
Ian Watson
Longyearbyen á Svalbarða:
Námuvinnsla hverfur, ferðamennska
og háskólasamfélag taka við
Andrés Vollmer
Jarteinir Þorláks helga

Jóhanna Rósa Arnardóttir
Forvarnir, vímuefnaneysla og aðgengi
að fíkniefnum
Guðmundur M. Kristjánsson
Ísafjarðarhöfn í fortíð og framtíð
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
Krossahæðin - Kyrrlát andstaða
trúaðrar þjóðar

William Short
Íslendingar á víkingaöld
Matt Willen og Ágúst Atlason
Vestfirðir í fókus
Ester Rut Unnsteinsdóttir
Melrakki, lágfóta og fleiri tófur
Elfar Logi Hannesson
Vestfirska leikárið

Arnheiður Jóhannsdóttir
Upplýsingasetur um hugverkaréttindi

Smári Haraldsson
Fræðslumiðstöð Vestfjarða tíu ára

Bergljót S. Kristjánsdóttir
Vinsældir Arnalds áhyggjuefni?

Ingi Björn Guðnason
Halldór og Þórbergur í sveitsöguþríleik
Jóns Kalmans

William Short
Vopnaburður í Vísindaporti
Jon Moddy
Kosningarnar í Bandaríkjunum

Sigurlaug Gunnlaugsdóttir
Farandverkafólk og hagsveifla á
áttunda áratug síðustu aldar

Þorleifur Ágústsson
Kynning á þorskeldisrannsóknum Matís
á Ísafirði

Jacob Kasper
Breytingar á stofnum ónýttra
fisktegunda á Íslandi 1985-2009

Bryndís Friðgeirsdóttir
Sálrænn stuðningur

Ari Klængur Jónsson
Viðhorf og staða innflytjenda á Íslandi

Vísindaport

Baldur Hafstað
Íslensk ævintýri í skugga
Grimmsævintýra
Hermann Níelsson
Ágrip af sögu glímunnar
Steinþór Bragason
Samgöngumál á Vestfjörðum
Jón Björnsson
Erum við hætt að treysta náttúrunni?
Johnson Mubasen Guriab og Devenand
Bolaky
Kynning á heimalöndum nema
í Sjávarútvegsskóla Sameinuðu
Þjóðanna
Peter Weiss
Fyrsti des, 60 ár frá endurstofnun
lýðveldisins
Hildur Sigurðardóttir, Tinna Björk
Sigmundsdóttir og Þorgerður
Tómasdóttir
Nýting jarðhita til orkuvinnslu á Ísafirði
Salome Elín Ingólfsdóttir
Mataræði út frá ráðleggingum
Lýðheilsustöðvar
Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir
Samstarfsfleti milli Vestfjarða og
Austur-Grænlands
Magni Örvar Guðmundsson
Skelrækt 2007
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Örvar Ólafsson
Lyfjaeftirlit hjá íslenskum
íþróttamönnum
Sigurður Pétursson
Rauði bærinn Ísafjörður
Elfar Logi Hannesson
Act Alone
Benedikt Bjarnason
Sjávarþorpið á Suðureyri
Grímur Atlason
Meðferðarfrumskógurinn - samantekt
á úrræðum og leiðum. Er innlögn alltaf
besti kosturinn?
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
Að meta forvarnir. Árangursmat á
norðanverðum Vestfjörðum
Torfi Tulinius
Hin pólítíska þýðing Fróðárundra í
Eyrbyggja sögu

Harpa Guðmundsdóttir
Hvað gerir iðjuþjálfi?
Bryndís Friðgeirsdóttir
Rauði krossinn – útbreiddasta
mannúðarhreyfing heims
Ralf Trylla
Náttúrutengd ferðaþjónusta
Matthildur Helgadóttir
Óbeisluð fegurð
Gunnar Páll Eydal
Umhverfiskerfi: Grænþvottur fyrirtækja
eða leið að sjálfbærni?
Björn Hafberg
Náms- og starfsráðgjöf á vinnustöðum
Ingi Björn Guðnason
Veðrið var blítt og hreint en ekki sá
til sólar
Sigurður Arnfjörð Helgason
Save 500 Versus Fortune 500: Öryggi í
stað stærðar

Jóhann Jónasson
3X Technology á Ísafirði – hlutverk,
hugmyndafræði og vöruþróun
Jacob Kasper
Þróun drifin áfram af veiðum: heillandi
tilgáta
Aðalsteinn Eiríksson
Skólahald að Núpi, ris og fall á árunum
1907-1992
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og Íris
Hrund Halldórsdóttir
Niðurstöður rannsóknar um
ferðamennsku á Vestfjörðum kynntar
Sigríður Jónsdóttir
Viðhorf og virðing
Auður H. Ingólfsdóttir
Ófriður í Paradís - rætt um reynslu við
vopnahléseftirlit á Sri Lanka
Ólafur Jens Sigurðsson
Sekúndu ákvörðun
Norm R. Catto
Strendur og óveður:
Atlantshafsstrandlengja Kanada
Díana Jóhannsdóttir
Ráðningar í íslenskum fyrirtækjum

Harpa Grímsdóttir
Snjóflóðasprengingar

Jón Páll Hreinsson
Kynning á Markaðsstofu Vestfjarða

Sigríður Ó. Kristjánsdóttir
Kynning á starfssemi Impru

Ronald Wennersten
Iðnvistfræði – nýjar leiðir í sjálfbærri
þróun

Jón Snorri Snorrason
Hvað er MBA nám?
Magnús B. Jónsson
Menntunarframboð og viðhald byggðar
Dóra Hlín Gísladóttir
Koltvísýringur sem eldsneytishráefni
Sigríður Ingvarsdóttir
Stuðnings- og styrkjaumhverfi
frumkvöðla og viðskiptasérleyfi
Eiríkur Gíslason
Líkanreikningar á Snjóflóðasetri
Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir
Líffræðilegur breytileiki og myndun
nýrra tegunda

Harpa Kristjánsdóttir
Fjallað um Starfsendurhæfingu
Vestfjarða
Helga Rakel Rafnsdóttir
Síðustu íslensku smákaupmennirnir
Gunnar Marel Hinriksson
Menntun og starf Páls Björnssonar
prófasts í Selárdal
Micaelu Kristin-Kali
Fyrirlestur í tilefni af Evrópuviku og
Alþjóðadegi gegn kynþáttamisrétti
Jón Sigurpálsson og Björn Baldursson
Byggðasafn Vestfjarða kynnt

Anna Lúðvíksdóttir og Arnheiður
Ingjaldsdóttir
Kynning á Evrópumiðstöð í Vísindaporti

Herdís Sigurjónsdóttir
Hlutverk sveitarstjórna eftir
náttúruhamfarir og önnur
samfélagsleg áföll

Magnús Erlingsson
Maríuguðspjall og staða kvenna í
fornkirkjunni

Eiríkur Gíslason
Tvívíðir líkanreikningar og
snjóflóðahættumat

Ignacio López Moreno
Íslensk sæskrímsli
Kaffihúsið Veröld
Athafnavika
Steingrímur Jónsson
Haffræði íslenskra fjarða
Salome Elín Ingólfsdóttir
Hvað eru transfitusýrur?
Gunnar Páll Eydal
Allir vinna (saman) - Aðalskipulag
Ísafjarðarbæjar 2008 - 2020
Benóný Ægisson
Sólarlitlir dagar
Guðrún Pálsdóttir
Slow Food og matur úr héraði

Anna Guðrún Edvardsdóttir
Háskólamenntun og byggðaþróun

Vísindaportið fer fram í kaffistofu Háskólaseturs í hádeginu alla
föstudaga haust- og vorönn. Þessi fyrirlestraröð hóf göngu sína í
mars 2006 og hefur alla tíð síðan verið fastur liður í starfsemi
Seturs og í bæjarlífinu, enda erindin opin öllum sem hafa áhuga.
Umfjöllunarefni eru fjölbreytt, enda koma fyrirlesarar víða að og
má þar nefna kennara meistaranáms, aðra fræði- og vísindamenn
og aðila á vegum fyrirtækja og félagasamtaka á svæðinu. Þá
hefur Vísindaportið verið vettvangur fyrir fyrrverandi nemendur
Háskólaseturs til að kynna verkefni og rannsóknir sem þeir hafa
unnið við eftir útskrift en Vísindaportið er ekki síst vettvangur
heimamanna sem kynna hér það nýjasta úr sínu starfi eða sínu
námi. Fjöldi erinda sem flutt hafa verið í Vísindaportinu frá upphafi
er nú á fjórða hundrað.

Einar Sveinbjörnsson
Veðurfarsbreytingar og hafið
Álfgeir Logi Kristjánsson, ásamt Svövu
Grönfeldt
Hagir og líðan ungs fólks á Vestfjörðum

Auður H. Ingólfsdóttir
Frá orðum til athafna: Tengsl
femínimsma og stöðu kvenna á
stríðssvæðum

Georg Haney
Mat á sjónrænum áhrifum smárra
náma á Íslandi

Jóna Símonía Bjarnadóttir
Frá ofsóknum til fjöldamorða
Guðrún Björg Bragadóttir
Samstarf Norðurlandanna í
skattamálum

Alan Deverell
Afþreyingarstarfsemi á sviði köfunar við
Ísafjarðardjúp

Þorleifur Ágústsson
Frumkvöðlastarf á Vestfjörðum
Ragnhildur Sigurðardóttir
Synjunarvald forseta Íslands
Lauma Gulbe
Kvikmyndir um menningu og tungumál
í norður Kurzeme í Lettlandi
Petra Granholm
Sjálfsstjórn, afvopnun og herleysi
Álandseyja
Gunnar Þórðarson
Virðiskeðja sjávarútvegs á Sri Lanka
Anna Málfríður Jónsdóttir
Hvað gerir brunaverkfræðingur
eiginlega?

Dr. Miaoija Liu
Hagnýting siglingaleiðarinnar um
Norðurheimskaut
Mohammed Nazer og Nael Rajabi
Sjálfboðaliðar Rauða hálfmánans
Gústaf Gústafsson
Er viðhorf það sama og hegðun?
Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir
Kynning á FAB LAB
Sigríður Ólafsdóttir
Samevrópska verkefnið EcoFishMan
Auður Ólafsdóttir og Arnheiður
Jónsdóttir
Aðgengismál fatlaðra á Vestfjörðum
Dóra Hlín Gísladóttir
Nýsköpun á Vestfjörðum: Kerecis
Anna Lind Ragnarsdóttir og Jóna
Benediktsdóttir
Foreldrafærni í anda Uppbyggingar
sjálfsaga
Sigurður Pétursson
Vindur í seglum
Hjalti Karlsson
Ljós í myrkri
Harpa Grímsdóttir og Magni Hreinn
Jónsson
Snjóflóðaspár fyrir Súðavíkurhlíð og
fleiri vegi – samnorræna verkefnið
SNAPS
Guðrún Svava Guðmundsdóttir
Birtingarmynd náttúrunnar í
fjölskylduljósmyndum
Arna Lára Jónsdóttir
Græna hagkerfið
Dagný Sveinbjörnsdóttir
Vísindavefur HÍ
Finnbogi Hermannsson
Vestfirskar konur og Vesturvirkið

Guðjón Már Guðjónsson
Hugmyndaráðuneytið í Vísindaporti

Peter Ørebech
Makrildeilan frá sjónarhorni norsks
hafréttarfræðings

Etienne Gernez
„Einu skrefi lengra“

Sigríður Kristjánsdóttir
Ísland - allt árið

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir
Hnífsdalur fyrir hundrað árum og
snjóflóðið mikla

Sigríður Guðfinna Ásgeirsdóttir
Eitt sjónarhorn fréttamennskunnar –
störf á vettvangi hörmunga

Þórarinn Sveinn Arnarson
Olíuleit á hafsbotni og Drekasvæðið

Betty Gallucci
Er persónuleg læknismeðferð
möguleiki í okkar framtíð?

Ester Rut Unnsteinsdóttir
Hið villta norður
Dagný Arnarsdóttir
Jarðeldarnir á Heimaey 1973 - mannlegi
þátturinn
Júlíus Arnarson
Hver er byggðavandi Vestfjarða og
hvað er til ráða?
Pernilla Rein og Ólafur Jens Sigurðsson
Ferðafélag Ísfirðinga kynnt
William Short
Drengsskapur bardagamanna í
Íslendingasögunum
Jónas Guðmundsson
Grænlandssetur
Sindri Guðjónsson
Málefnaleg sjónarmið þegar ráðið er í
störf hjá hinu opinbera
Þuríður Sigurðardóttir
Nordplus Voksen
Megan Veley
10.10.10 Global Work Party
Skotturnar
Kvennafrídagurinn
Þóroddur Bjarnason
Hefur landsbyggðin efni á Reykjavík?

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir
Áhrif hitastigs á þorskseiði
Kristrún Helga Ólafsdóttir
„Ég þori að vera til“ - Upplifun þolenda
kynferðisofbeldis af þjónustu Sólstafa,
sjálfshjálparsamtaka á Ísafirði
Ragnar Edvardsson
Neðansjávarminjar við Ísland
Chiara Giulia Bertulli
Hvalaskoðun sem tækifæri til
vísindalegrar gagnaöflunar
Garðar Stefánsson
Saltverk Reykjaness - frá hugmynd að
raunverulegri upplifun
Kristín Ósk Jónasdóttir
Hverjir veljast í starf framkvæmdastjóra
sveitarfélaga?
Vincent Gallucci
Veist þú hvernig hákarlar fjölga sér?
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
Staðartengsl og staðarvitund í
samhengi við búsetuval
Guðlaug Jónsdóttir og Karl Kristján
Ásgeirsson
Boðið vestur - veisluföng úr náttúru
Vestfjarða

Ralf Trylla
Langar þig til að rækta þitt eigið
grænmeti?

Heiðrún Tryggvadóttir
Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt í
skólastarfi

Jón Gunnar Biering Margeirsson
Skapandi tónlistarvinnustofa og tónleikar
í Tasiilaq, Austur-Grænlandi

Wouter Jan Strietman
The Arctic Marine Litter Project –
Knowing the sources to find solutions

Sunna Pam Olafson-Furstenau
Ást Ameríkana á Íslandi

Elísabet Gunnarsdóttir
Ferðaþjónusta fyrir ríka og fáa í
sjávarbyggðum - bjargvættur eða böl?

Matthias Brinkmann
Evrópusambandið og norðurslóðirnar

Hjalti Karlsson
Neðansjávarmyndavélar – notkun þeirra
við rannsóknir á Íslandi

Chelsea Boaler
Fiskveiðistjórnun í Norðvestur-Atlantshafi
með áherslu á loðnu

Hrönn Egilsdóttir
Súrnun sjávar

Fulltrúar úr undirbúningshópi
LÚR - Listahátíð unga fólksins

Aðalsteinn Þorsteinsson
Byggðastofnun í Vísindaporti

Kristinn H. Gunnarsson
Fjölgun aldraðra og kostnaður samhliða
því

Anna Guðrún Edvardsdóttir
Samspil þekkingarsamfélagsins og
byggðaþróunar á Íslandi og í Skotlandi

Þóroddur Bjarnason
Vestfirsk byggðafesta og
búferlaflutningar þorpanna

Baldur Ingi Jónasson
Áhrif persónuleika á starfsráp

Úlfar Bragason
Umhverfis Snorra Sturluson: Þórdís í
Vatnsfirði

Auður Hanna Ragnarsdóttir, Elísabet
Guðmundsdóttir, Elín Þóra Stefánsdóttir
og Zofia Marciniak
Listin er í okkar höndum

Ólafur Þ. Harðarson
Alþingiskosningar 2013 og komandi
kosningavetur
Jóna Símonía Bjarnadóttir
Þjóðlegt með kaffinu í Vísindaporti
Róbert Jack
Heimspekifyrirlestur í Vísindaporti:
Platon um menntun
Ingi Björn Guðnason
Þræðir í verkum Jóns Kalmans
Svavar Þór Guðmundsson
Notkun iPad í skólastarfi
Eggert Þór Bernharðsson
Notum fjölskyldualbúmin
Michael Honeth
Umhverfið við Marshall eyjar
Gunnar Páll Eydal og Aðalsteinn
Óskarsson
Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði
Arnarfjarðar

Björn Erlingsson
Er allur hafís að hverfa - kemur hann
aftur?
Schimon Grossmann
Ísrael og Gyðingarnir - Þjóð á krossgötum
Petra Hólmgrímsdóttir
Trúarofbeldi
Majid Eskafi
Áskoranir strandsvæða við Íran
Majid Eskafi
Strandsvæði Suður-Íran
Sigríður Gísladóttir
Fiskeldisfóður úr skordýrum
Angelika Renner
Hafís í norðurhöfum
Herdís Sigurjónsdóttir
Það var allt á floti allsstaðar
Auri Aurangasri Hinriksson
Andófs raddir í Srí Lönku

Jóna Benediktsdóttir
Upplifun af sérkennslu

Þórdís Sif Sigurðardóttir
Kynjakvótar í stjórnum hlutafélaga

Gunnar Þórðarson
Nýjar umbúðir lengja líftíma fersk fisks

Stefanía Ásmundsdóttir
Sérstaða Grunnskólans á Þingeyri

Rúnar Karlsson
Vits er þörf þeim er víða ratar Snjóflóðaspá Veðurstofu Íslands
Steinunn J. Kristjánsdóttir
Fornleifarannsóknir á Skriðuklaustri
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
Fab Lab
Þátttakendur í tilraunaverkefninu Smiðja í
hönnun og handverki
Hönnun og handverk
Rakel Guðmundsdóttir
Áhrif hlýnunar á íslenska læki
Rúnar Helgi Vignisson
Ritið þér enn - eða hvað?
Einar Hreinsson og Ólafur Ingólfsson
Tanzanía og Mósambik séð með augum
Óla og Einars

Jón Ottó Gunnarsson og Magni Hreinn
Jónsson
Tækni og fagurfræði snjómoksturs
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Að móta samfélag
Sæbjörg Freyja Gísladóttir
Alvöru karlmenn
Sonja Knutson
Ávinningar og áskoranir við
alþjóðavæðingu háskóla
Jamie Alley
Aukin þátttaka almennings í
ákvarðanatöku - frá sjónarhóli
þátttakanda
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir og
Salmóme Elín Ingólfsdóttir
Heilbrigður lífsstíll

Scott og Mary Flanders
,,Bátafólkið“ - á ferð sinni um heiminn

Iwona Samson
Væntingar foreldra af erlendum uppruna
til leikskólagöngu barna sinna

Nemendur í meistaranámi í Haf- og
strandsvæðastjórnun
Skilningur á hafinu

Þórarinn Breiðfjörð Gunnarsson, Baldvin
Búi, Aron Máni og Arnar Sveinn
Starfsnám í Fab Lab og Fab akademían

Henry Fletcher
„Wildfjords“ - náttúrustígur

Guðlaug M. Júlíusdóttir
Tölum um geðheilbrigði

Peter Weiss
Bónus fyrir byggð

Brad Barr
Horfinn hvalveiðifloti kortlagður

Soffía Vagnsdóttir
„Bolungarvík - að breyta þorpi í
þjóðbraut“
Íris Hrund Halldórsdóttir
Tengslanet og frumkvöðlar í
ferðaþjónustu
Guðmundur Hálfdánarson
„Ber okkur aldrei að víkja“
Björn Erlingsson
Sjávarflóð
Nína Guðrún Geirsdóttir
Rokkhátíð og samfélag
Egill Skúlason
Samlegðaráhrif vind- og vantsorku
Herdís Sigurjónsdóttir
Börn og hamfarir
Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir
Hrun í þorskstofni fyrir iðnvæddar veiðar

Sigrún Sigurðardóttir
Sálræn áföll og ofbeldi – áhrif á heilsufar
og líðan
Sæbjörg Freyja Gísladóttir
Flateyri
Guðlaug M. Júlíusdóttir
Fjölskylduhús - framtíðarsýn í þjónustu
við barnafjölskyldur
Sigríður Kristjánsdóttir
Ferðaþjónusta og tækniþróun - Hefur
tæknileg geta ferðaþjóna áhrif á
dreifingu ferðamanna um landið?
Harpa Kristjáns og Harpa Guðmunds
Virknihús – miðstöð starfsendurhæfingar
og geðræktar
Georgette Leah Burns
Ferðaþjónusta á Íslandi: Lærdómur
dreginn af þremur rannsóknarverkefnum
Brynja Huld Óskarsdóttir
Hryðjuverk, utanríkisstefna og
ímyndarstjórnmál
Bryndís Sigurðardóttir
Ísafjörður, höfuðból óháðu
fréttablaðanna
Jennifer Smith
Hvar er fiskurinn? Fiskiklasar á
Vestfjörðum
Sigurður Halldór Árnason
Dvergbleikjustofnar í ferksvatnslindum
á Íslandi

Dóra Hlín Gísladóttir
Kerecis - lækningavörur úr þorskroði
Guðfinna Hreiðarsd., Jóna S. Bjarnad.
Fullveldisárið 1918
Sigríður Gísladóttir
Varnir og viðbrögð gegn laxalús

Sæbjörg Freyja Gísladóttir
Eldhúsglugginn – óður til
hversdagsleikans

Helena Jónsdóttir
Frá Suður-Súdan til Flateyrar - störf fyrir
lækna án landamæra

Meistaranemar úr CRD prógrammi
Arctic Circle - frásagnir af ráðstefnunni
2019

Peter, Ingi, Margrét, Cat, Pernilla
Hvað er Sjávarbyggðafræði?

Râna Campbell
Að læra saman að vera við sjálf

Guðrún Margrét Guðmundsdóttir
Aðstæður sýrlensks flóttafólks

Christa Court
Að meta efnahagsleg áhrif
náttúruhamfara á landbúnaðariðnaðinn

Arnþrúður Gísladóttir
Sumar í Óperuhúsinu í Sydney
Kevin Dubois
Notkun sjávarlíkana við
strandsvæðarannsóknir
Patrick Maher
Á reki í sandinum: Spennan á milli
óraskaðs vistkerfis á Sable Island og
ágangs farþega skemmtiskipa
Blake Smith
Jón Indíafari og tungumálin
Þóroddur Bjarnason o.fl.
Búferlaflutningar á ólíkum æviskeiðum
Laufey Eyþórsdóttir
Efling samvinnu og samskipta meðal
nemenda með flóknar þarfir
Halla Ólafsdóttir
Hljóðar raddir (heimildamyndir)

Anna Lind Ragnarsdóttir
Getur þorp alið upp og menntað barn?

Karl Friðriksson og Guy Yeomans
Um framtíðaráskoranir

Jónína Hrönn Símonardóttir
Er hver vegur að heiman, vegurinn heim?

Brad Barr
Arfleifð hvalveiða á Íslandi: sagan
óþægilega og gleymda

James Kennedy
Saga hrognkelsaveiða við Ísland
Brack Hale
Háskólanámsferðir og áhrif þeirra á
umhverfið
Hannes Hrafnkelsson
Hreyfing og heilsa
Peter Krost
Sjálfbærni og sjávareldi í Eystrasalti
Lilja Guðríður Karlsdóttir
Ferðamynstur á norðanverðum
Vestfjörðum

Lauren Fields
Samkomulagið um stjórnun fiskveiða og
vísindasamstarf í Norður-Íshafi

Javier Fochesatto
Vetrar hitahvörf á heimskauta- og
svaltempraða svæðinu séð með GPSRO
Angelika Renner
Vistkerfi hvala í Kaldfjorden, Noregi
Jóna Símonía Bjarnadóttir
Vopnahlé komið á!
Gylfi Ólafsson
Heilbrigði í hundrað ár
Jóna Símonía Bjarnadóttir
Staður til að vera á: Framtíðarhlutverk
almenningsbókasafna

Jill Welter
Frá árupptökum til sjávar: hugsanleg
áhrif upptöku köfnunarefnis á efnahvörf
örvera og fæðuvef í hlýnandi heimi
Kjartan Bollason
Sjálfbær fegurð: hannað með náttúrunni
David Cook
Vistkerfisþjónusta hvala á norðurslóðum
Linda Randall og Mari Wøien Meijer
Stafræna umbreytingin: að sjá tækifæri
frekar en ógnanir
Margrét Björk Arnardóttir
Menntabúðir á Vestfjörðum: starfsþróun
á jafningjagrundvelli
Ingibjörg Guðmundsdóttir
Lýðskólinn á Flateyri: skóli - miðstöð fyrir
áfallahjálp - fjölskylda
Arnar Sigurðsson
Blábankinn og skapandi stofnanir
Jóna Benediktsdóttir
Hvað gerir þetta fyrir mann? (Fjar)nám á
fullorðinsárum
Bjarki Stefánsson
Knattspyrna og tölfræði
Timothy Heleniak
Áskoranir í móttöku innflytjenda á
Norðurlöndum
Olivia Simmons
Hver eru neikvæð áhrif athafna manna
á lífsafkomu laxaseiða Atlantshafslax í
ferskvatni
Ómar Ragnarsson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Lífríki og náttúrugersemar við Kárahnjúka

Guðmundur Gunnarsson
Mikilvægi fjölbreytni í samfélögum og á
vinnustöðum

Haukur Jóhannesson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Jarðhiti og jarðhitaleit á Vestfjörðum

Arnar Björnsson
Hljóðhegðun hnúfubaka

Ragnar Edvardsson
“Allen die willen naa Island gaan”.
Hvalveiðar og verslun Hollendinga á
Íslandi á 17. og 18. öld

Dan Govoni
Super Bowl: stærsti árlegi
íþróttaviðburður heims

Haraldur Ellingsen (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Bærekraftighet innen norsk fiskeri - kan
analyser fortelle oss hvor vi står?

Pernilla Carlsson
Áhrif loftslagsbreytinga á mengun á
norðurslóðum

Bjarni Rúnar Heimisson
Uppboðskerfi fiskmarkaða; Þarfagreining
og gerð spálíkans

Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir
LÚR - Lengst út í rassgati – Hvert liggur
leiðin?

Cat Chambers
Hvað eru smábátasjómenn að hugsa?

Albína Hulda Pálsdóttir
Íslenska landnámshænan, staðreynd eða
skáldskapur?

Mjöll Waldorff
Styrkir, ungir frumkvöðlar og
Evrópumiðstöð
Bryndís Gunnarsdóttir
Vináttubönd yngstu barna leikskóla

Þórunn Pálsdóttir
Lífslokameðferð

Ester Rut Unnsteinsdóttir
Refirnir á Hornströndum

Peter Krost
Þang og þari – framleiðsla, vinnsla og
markaðssetning

Jón Karl Helgason
Íslenskt þjóðardýrlingatal

Veðurstofan
Snjómælingar

Simon Brown
Hugmyndafræði hagnýtrar þekkingar í
sögulegu og guðfræðilegu samhengi

Hildur Dagbjört Arnardóttir
Bylting gegn umbúðum

Pernilla Carlsson
Hversu mengaður er maturinn þinn?

Ruut Veenhoven
Hamingja fyrir sem flesta – Vísindaport
og málþing 21. mars 2014

Gísli Eiríksson Vegagerðin
Dýrafjarðargöng

Ásdís Jónsdóttir (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Sprungið land – Um trúverðugleika
vísindamanna

Haukur Ingvarsson
Guðmund G. Hagalín og bandarískar
bókmenntir

Lína Björg Tryggvadóttir
Umhverfisvottun á Vestfjörðum

Margrét Halldórsdóttir
Starfsmannastjórnun um borð í
íslenskum togurum

Agnes Arnardóttir
Svæðisgarður og brothættar byggðir

Ásdís Guðmundsdóttir
Atvinnumál kvenna

Eva Dögg Jóhannesdóttir
Sjávartengd ferðaþjónusta

Lucas Pospisil
Landslagsbreytingar í Mið-Evrópu

Dan Govoni
Líffræðileg fjölbreytni í grunnvatni á
Íslandi

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir
Starfshópur um skemmtiferðaskip - staða
mála?
Helga Þórsdóttir
Ég var aldrei barn
Veiga Grétarsdóttir
Fædd í röngum líkama
Óskar Hálfdánsson
Rannsakar virkni sýrustillandi lyfja á
krabbamein
Brack Hale
Vits er þörf, þeim er víða ratar — en er
það nóg?

Kristín Ósk Jónasdóttir
Gerð stjórnunar- og verndaráætlana
Kristján Jónsson
Skógar og skógrækt á Vestfjörðum
Gunnhildur Gestsdóttir og Hákon
Hermannsson
Dokkan: fyrsta brugghúsið á Vestfjörðum
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir
Þetta er það sem ég elskaði að gera:
reynsla kennara af áreitni nemenda og
foreldra
Anna Margrét Guðjónsdóttir
Viltu kynna nýsköpun þína fyrir fáum eða
heiminum?
Elfa Svanhildur Hermannsdóttir
Læsi og upplýsingatækni í
fullorðinsfræðslu í dreifðum byggðum

Andrea Harðar/Jóna Ben
Lestrarfélög í Sléttuhreppi - fyrr og nú

Joe Roman
Vaxandi hvalastofnar: Hvernig fjölgun
hvala getur gagnast lífríki hafsins

Elías Jónatansson
Orkubú Vestfjarða

Margaret Willson
Sjókonur Íslands fyrr og nú

Kristinn Schram
Táknheimur og menningu rekafjörunnar
fyrr og nú

Sigurborg Kr. Hannesdóttir
Breyttir tímar, nýjar aðferðir, hugrakkari
leiðtogar

Helga Björk Jóhannsdóttir
Sýn leikskólastjóra á mismunandi
rekstrarform leikskóla

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir
Fornleifagreiningar sýna sveiflur í fæðu
fiska

David Goldsborough
Bann Evrópusambandsins á fiskveiðum
með rafmagni: staðreyndir, sjónarmið
og málafylgja

Hirko Nasku Maetala, Sirja Baltanen,
Henna Jokinen og Tytti Haapakangas
Kynning frá Fab Lab starfsnemum

Halldór Halldórsson
Verðmætasköpun úr kalkþörungum

Ragnar Edvardsson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Fornleifauppgröft á Vestfjörðum
Trond Åmo (ásamt Vestfjarðaakademíu)
Samene - Nordens urfolk, ett gammelt
naturfolk
Þorleifur Ágústsson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Þorskeldisrannsóknir
Tinna Björk Sigmundsdóttir, Hildur
Sigurðardóttir og Þorgerður Tómasdóttir
(ásamt Vestfjarðaakademíu)
Nýting jarðhita til orkuvinnslu á Ísafirði
Anna G. Edvardsdóttir o.fl. (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Málefni innflytjenda á Vestfjörðum
Ólafur Þ. Harðarson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Lýðræði, þingræði
Sveinn Agnarsson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Böndin brustu – hví rofnuðu tengsl veiða
og vinnslu í sjávarútvegi?
Sigurður Pétursson (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Þorp og þéttbýli
Francesca Popazzi (ásamt
Vestfjarðaakademíu)
Mengun sjávarlóna með hliðsjón af
aðstæðum í hafinu umhverfis Ísland
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Stefnumótun 2005-2020
Stefna 2020-2025
Áður en Háskólasetrið var stofnað hafði Byggða
rannsóknastofnun
Íslands,
að
beiðni
Mennta
málaráðuneytisins, unnið þarfagreiningu og athugun
á forsendum fyrir háskólanámssetri á Vestfjörðum.
Vinnuhópur á vegum ráðuneytisins hafði einnig birt
skýrslu um háskólamenntun og rannsóknir á Vestfjörðum.
Ráðuneytið lagði áherslu á fjarnám og tengiliðshlutverk á
meðan heimamenn kröfðust staðfastlega staðbundins náms
á háskólastigi.
Við stofnun Háskólaseturs þurfti því að móta stefnu um það
hvers konar starfsemi eigi að fara fram í Háskólasetrinu
og hver markhópurinn væri. Ljóst var að þegar kæmi að
staðnámi væri upptökusvæðið á Vestfjörðum ekki nógu
stórt, og því þurfi að laða nemendur að svæðinu.
Í lok apríl 2006 hittust stjórn og forstöðumaður ásamt
sérfræðingi í stefnumótun til að setja sér formlega stefnu.
Hún verður nokkuð opin, enda er Háskólasetrið þá ekki
orðið árs gamalt. Lykilatriðin úr þessari stefnumótun fólust
í eftirfarandi: Að vera tengiliður Vestfirðinga við háskóla,
m.a. með því að vera þjónustumiðstöð fjarnáms. Að vera
tengiliður háskólastofnana við Vestfirði og Vestfirðinga,
m.a. með því að bjóða upp á þjónustu fyrir rannsóknarmenn,
vettvangsskóla eða sumarnámskeið. Ennfremur, í þriðja lagi,
að efla rannsóknarstofnanir á svæðinu með því að styðja þær
með þjónustuhlutverki og í fjórða lagi að vera vettvangur
nýsköpunar og þróunar, og þá sérstaklega í tengslum við
atvinnulífið.
Framtíðarsýn Háskólaseturs 2007 var töluvert ítarlegri og var
hún prentuð í nokkuð stóru upplagi, á íslensku og ensku sem
er e.t.v. til marks um stórhuginn sem ríkti á þeim tíma. Á
þeim tímapunkti var komin raunveruleg mynd á starfsemina
eins og hún átti eftir að verða í grófum dráttum: Þjónusta við
fjarnema, frumgreinanám, vettvangsskólar, sumarnámskeið,
endurmenntun/stök námskeið og svo aðalatriðið, „Háskóli
hafsins“, með námsleiðum á meistarastigi, sem mynda eina
heild. Áætlun var gerð um fjölda nemenda og nemendaígilda
í þessu skjali. Þótt þróunin hafi verið töluvert hægari en
gert hafði verið ráð fyrir árið 2007, hefur ætíð verið unnið
eftir þessari áætlun. Háskólasetur Vestfjarða mótaði sér
– raunhæfa – stefnu árið 2007 og hefur staðið við hana.
Ímynd svæðisins og uppbygging Vestfjarða hefur alltaf verið
í forgrunni.
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Í maí 2008 kom út nefndarskýrsla um stofnun
Nýsköpunarháskóla Íslands á Ísafirði að beiðni Mennta
málaráðuneytis. Í skýrslunni var gert ráð fyrir að Háskólasetrið
rynni inn í Nýsköpunarháskólann frá árinu 2009. Uppistaða
nemenda áttu að vera nemendur í frumgreinanámi. Skýrslan
gerði ráð fyrir glæsilegri nýbyggingu og 500 m.kr. framlögum
á ári. Hún komst aldrei til framkvæmda.
Í janúar 2009 hittust starfsmenn Háskólaseturs í Holti í
Önundarfirði til að fara yfir vaxtarmöguleika Háskólaseturs
– og þá með hag Vestfjarða í heild í huga. Niðurstaða
fundarins var sú að gildandi stefna væri góð og að ýmsar

Peter Weiss hefur verið
forstöðumaður Háskólaseturs
frá stofnun þess og var fyrst
um sinn eini starfsmaðurinn.
Hann starfaði áður hjá Háskóla
Íslands. Forstöðumaður hefur
komið að flestum verkefnum
innan Háskólaseturs þar til
starfsmaður var ráðinn í
verkefnið til að sinna því.
Peter er með doktorsgráðu frá
Háskólanum í Greifswald/
Pomeraníu og skrifaði ritgerð um hugmyndasögu innan
málvísinda í Svíþjóð á 17. og 18. öld. Hann er með
meistarapróf frá Háskólanum í Kíl í norrænum fræðum
og með bakkalárpróf frá Háskóla Íslands í íslensku fyrir
erlenda sem annað mál. Hann kom fyrst til Háskóla
Íslands 1987 sem styrkþegi ríkisins.
Peter er alinn upp á landsbyggðinni og þolir illa við í
þéttbýlingu á Ísafirði. Þess vegna er hann búsettur í
sveitinni í Önundarfirði. Samt vill hann vera í óperu
klúbbi og situr í stjórn Tónlistarfélags Ísafjarðar. Hann
er einnig meðlimur í Félagi um átjándu aldar fræði,
enda er upplýsingaröldin hans ær og kýr.

aðrar hugmyndir væru ýmist flóknari í framkvæmd eða gæfu
minna af sér fyrir Vestfirði.
Starfsmenn og stjórn hittust í mars 2010 í Sigurðarbúð á
Ísafirði í þeim tilgangi að ákvarða inntak námsleiðar númer
tvö. Byggðafræði skoraði hæst í þeirri vinnu og var ákveðið
að stefna að námi á því sviði, þótt ljóst væri að þetta yrði
langhlaup.
Árið 2014 var ákvörðun fundarins í Sigurðarbúð endurnýjuð
og heimild til að stefna að annarri námsleið staðfest af
stjórn. Stefnan var því óbreytt, en í fyrsta sinn var gerð
aðgerðaráætlun í sambandi við gildandi stefnumótun.
Aðgerðaráætlunin var endurnýjuð og aðlöguð nokkrum
sinnum, en stefnan var áfram sú sama.
Með tilkomu námsleiðar í Sjávarbyggðafræði og innritun
fyrsta nemendaárgangsins haustið 2019 er í raun búið að
ná tölulegum stefnumarkmiðum sem sett voru árið 2007.
Segja má að alla tíð hafi verið unnið samkvæmt þeirri stefnu
sem fyrst var mörkuð í nóvember 2005 og síðan samþykkt og
prentuð 2007.
Þegar þessum markmiðum er náð er hins vegar rétti tíminn
til að spyrja sig hvað taki við.
Í janúar 2020 hittust stjórn, starfsmenn, nemendafulltrúi og
fulltrúar úr fulltrúaráði til þess að ræða stefnu næstu ára.
Eftir tæplega 15 ára uppbyggingu og öran vöxt er nú í
forgrunni að tryggja og styrkja starfsemina. Háskólasetrið

Umhverfisstefna
Að tilstuðlun nemenda hóf Háskólasetrið vinnu við
umhverfisstefnu á árinu 2020. Þó umhverfismál séu
almennt hugðarefni nemenda, kennara og starfsmanna
Háskólaseturs, getur formleg umhverfisstefna skerpt
á umhverfisvitund og er það að setja sér stefnu
mikilvægt lærdómsferli út af fyrir sig. Háskólasetur
deilir húsnæði með tólf óháðum stofnunum og þarf að
hafa gott samráð við þær þar sem það á við. Mikilvægt
er að gera raunhæfa stefnu sem fylgt verður eftir af
festu, og nú er hafið ferli þar sem stjórn, starfsmenn
og nemendur Háskólaseturs vinna saman að mótun
slíkrar stefnu.

er komið inn á nýtt skeið. „Krítískur massi“ mannauðs hefur
á undanförnum árum eflst og tími til kominn að styrkja
innviði og byggja ofan á þann góða grunn sem hefur verið
lagður. Aðferðir í stjórnun þurfa að fylgja þessari þróun
og fyrstu markmiðin í endurnýjaðri stefnumótun frá því í
janúar 2020 bera vott um það. Tvö markmið í viðbót snúast
um rannsóknir, en það er sá sproti sem er í örustum vexti
þessi misserin. Önnur markmið þarfnast meiri yfirlegu
og útfærslu. Mikilvægt er einnig að viðhalda því hlutverki
Háskólaseturs að vera tengiliður milli stofnana á svæðinu og
við umheiminn og alþjóðlegt rannsóknarumhverfi.

Gera meira úr því sem fyrir er
■ Ekki ætla að gera of mikið en gera það vel.
■ Gera meira úr því sem fyrir er, til dæmis með því að
styrkja námsleiðir og sumarnámskeiðin sem fyrir eru og
þróa sumarnámskeiðin áfram. Lengja dvöl nemenda og
gera verðmætari. Hlúa vel að starfsmönnum og efla þá
í starfi.
■ Vinna við nærsamfélagið og atvinnulíf á Vestfjörðum.
Styrkja tengingar við atvinnulíf, hlúa að sprotaumhverfi,
styrkja samvinnu, tengja rannsóknir við sprotana.
Efla innra starf
■ Efla innviði. Þróa áfram stefnu, verkferla og innra
skipulag.
■ Hafa ekki áhyggjur af óformlegri ímynd, hún er hluti af
sérstöðu Háskólasetursins.
Auka sýnileika
■ Efla stolt og samkennd nemenda, starfsmanna,
rannsóknarmanna og gesta, til dæmis með því að skapa
hefðir um þátttöku nemenda í samfélaginu.
■ Bæta markaðssetningu innanlands, til dæmis með
því að auglýsa lífsstíl, fjölga þátttakendum í stökum
námskeiðum.
■ Huga að markaðssetningu gagnvart ráðamönnum,
fjárveitingavaldi.
■ Kynna betur sérstöðu námsleiða, gera meira úr henni.
■ Kynna það góða starf sem unnið er á góðan og
markvissan hátt.
Efla rannsóknargetu
■ Auka rannsóknir svo fremi að þær dragi ekki úr sérstöðu.
■ Kanna leiðir til að gera starfsfólkinu kleift að styrkja
eigin rannsóknir.
■ Fjölga umsóknum um rannsóknarstyrki.
■ Stefna að fleiri stöðugildum þar sem sérhæfing
starfsmanna getur verið meiri.
■ Skapa rannsóknarverkefni í samstarfi við fyrirtæki á
svæðinu.
■ Vera rannsóknarmiðstöð byggðafræða á Íslandi.
Leiða rannsóknasamfélag Vestfjarða
■ Vera drifkraftur rannsóknasamfélags Vestfjarða. Vera
tengiliður rannsóknarmanna og stofnana.
■ Styrkja rannsóknarsamfélagið í umsóknum, utanum
haldi um rannsóknir o.fl.
■ Kynna rannsóknastarfsemi út á við og vera málsvari
hennar.
Aðrar tillögur
■ Sjálfbærir Vestfirðir – leiðandi í þróun. Ímyndarsköpun á
vísindalegum grunni. Umhverfisstefna.
■ Career Centre: Miðstöð sem aðstoðar nemendur við
þróun starfsferils.
■ Nýjar námsleiðir eða námskeið sem byggja á sérstöðu
svæðisins.
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