Stúdentaráðsfundur
32. fundur
12. september 2014 í Norðurborg

Fundaritari: Birgir Marteinsson

Fundur settur: 12:30

Mættir: Þórhildur Edda Eiríksdóttir , Birgir Marteinsson, Sigrún Birna, Berglind Ósk
Guðmundsdóttir, Arnbjörg f.h. Eggerts Páls, Hafdís Haraldsdóttir, Guðbjörn Ólsen
Jónsson, Angantýr f.h. Kötlu Hrund Björnsdóttur.
Gestir fundarins: Dr. Eyjólfur Guðmundsson, rektor HA
1. Rektor HA fer kynnir sig og sín helstu mál.
Rektor kynnir sig og segir frá sér og sinni menntun og starfsferli. Segir frá sínum skoðunum
varðandi nám og mikilvægi þverfaglegs náms. Segir frá möguleikum ungs fólks í dag og
breytingar frá því að hann var sjálfur ungur maður, aðallega með tilkomu netsins. Segir frá
tilkomu sinni í starf sitt sem rektors. Hann spyr hvaða hugmyndir stúdentaráð hefur fyrir
komandi vetur. Þórhildur lýsir yfir áhuga á að efla netið við atvinnulífið til að auka reynslu.
Rektor vill efla tengslin við atvinnulífið og mikilvægi námsnefnda í því samhengi. Hann vill fá
aðgang að úrvalshópi nemenda til að aðstoða sig, bæði rektor og nemendum í hag með
meðmæli frá rektor sem einhverskonar gulrót í lok tímans. Rektor ætlar að leggja þetta fyrir
hákólaráð og gæðaráð og koma svo aftur á okkar fund. Stúdentaráð tekur að sér að kanna
hvað þarf að bæta. Boðleiðir innan skólans. Setja upp aðgerðalista m.a. varðandi mötuneyti
t.d. varðandi hvernig þetta er hjá HÍ þar sem HA vill geta boðið upp á sambærilega þjónustu
fyrir nemendur. 3. Október verður gæðaskýrslan kynnt á gæðaráðstefnu. Stúdentaráð taki
þann dag frá. Rektor bendir á mikilvægi þess að gott flæði sé á milli nemenda og rektors svo
að sömu skilaboð séu send út á við svo að samfélagið læri smátt og smátt hvernig skóla við
höfum upp á að bjóða. Rektor spyr um afstöðu nemenda til umhverfismála og samgangna.

Finnum nýjar leiðir til að nálgast samgöngurnar sem vara vistvænar samgöngur. Rektor vill
fund með stúdentaráði einu sinni í mánuði og framkvæmdarstjórn oftar.

2. Umgengni í prófum
Umgengni í prófum: Þórhildur minnist á umgengni almennt og í prófum þar sem umgengnin
síðasta vor var ekki góð.

3. Samskipti okkar á milli, stúdentaraðs og framkvæmdastjórnar.
Samskipti okkar á milli. Þórhildur minnist á samskipti framkvæmdarstjórnar og stúdentaráðs.
Bæta samskiptin nr. 1 2 og 3.

4. Skjalasvæði

Skjalasvæðið. Sameign nema. Þórhildur ræðir þetta og hugmynd um að koma upp tölvu svo
formennirnir hafi alltaf aðgang tl að vista sín gögn.

5. Málefni skiptinema
Málefni skiptinema. Hvar eiga þeir að vera? Einhverjir skiptinemar hafa skráð sig í félögin.
Tala við Ara, láta hann koma leiðbeiningum til skiptinemana. Fá skiptinemana til að skrá sig í
félögin.

6. Aukið framlag til alþjóðanefndar.
Samþykkt að alþjóðanefnd fái 150 þúsund.

7. Önnur mál
Næsti fundur ákveðinn 30. September. Fundi slitið 13:30

Undirskrift fundargesta

Þórhildur Edda Eiríksdóttir

Birgir Marteinsson

Formaður FSHA

Varaformaður FSHA

Sigrún Birna

Guðbjörn Ólsen Jónsson

Fjármálastjóri FSHA

Formaður Eirar

Eggert Páll Einarsson f.h. Arnbjargar

Katla Hrund Björnsdóttir f.h. Angantýrs

Formaður Kumpána

Forseti Stafnbúa

Hafdís Haraldsdóttir

Berglind Ósk Guðmundsdóttir

Formaður Magister

Formaður Þemis

