Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Háskólanefnd og gögn vegna stofnunar Háskólans á Akureyri
Kassanr.

Tímabil

Efni

A- 112

/1

1985 - 1988

Fundargerðir háskólanefndar.

A- 112

/2

1986 - 1987

Skýrslur um störf Háskólanefndar Akureyrar nóv. 1985 - sept. 1987.
(uppkast, drög og lokagerð).

A- 112

/3

1985 - 1987

Innkomin bréf.

A- 112

/4

1985 - 1987

Send bréf.

A- 112

/5

1987 - 1988

Frumvarp til laga um Háskólann á Akureyri (lagt fyrir Alþingi á 110.
löggjafarþingi 1987-1988) ; Greinargerð að lögum 1. drög;
greinargerð Haraldar Bessasonar vegna álitsgerða vegna frumvarps til
laga ym Háskólann á Akureyri (1988 - ljósrit).

A- 112

/6

1986 - 1987

Yfirlit um rannsóknarstöðu hjá nokkrum fyrirtækjum og stofnunum á
Akureyri (1986); greinargerð Tómasar Inga Olrich f.h.
háskólanefndar til bæjarstjórnar Akureyrar um hugsanlega tengingu
háskóla á Akureyri við hugsanlegt menningarhús á Akureyri (1986);
Greinargerð um nám í iðnhönnun á háskólastigi á Akureyri (1986);
fjárhagsáætlun fyrir Háskólann á Akureyi júní-desember 1987; listi
yfir menn sem hugsanlega gætu orðið tengiliðir háskólans við
atvinnulífið á Akureyri (1987); Nefndarálit um fyrirkomulag kennslu í
matvælafræðum á háskólastigi á Akureyri - drög II; Nám í
ferðaþjónustu, greinargerð Þorleifs Þórs Jónssonar til háskólanefndar
Akureyrar (1987); athugasemdir Gunnars Karlssonar vegnar
greinargerðar Þorleifs Þ. Jónssonar (1987); ýmis minnisblöð og bréf
vegna undirbúnings háskólans.

A- 112

/7

1988 - 1988

Skipulagsskrá Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri (uppkast 1988);
bréf vegna umsóknar Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri undirbúningsfélag um lán vegna byggingar stúdentagarða o.fl. vegna
félagstarfs stúdenta.

A- 112

/8

1986 - 1986

Kennaranám. (Ýmis gögn vegna undirbúnings og tilhögun
kennaranáms við HA)

A- 112

/9

1986 - 1986

Iðnrekstrarfræði, viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði (ýmis gögn
vegna undirbúnings og skipulags náms við HA).

A- 112

/ 10

1986 - 1986

Hjúkrunarfræði (ýmis göng vegna undirbúnings og skipulags náms í
hjúkrunarfræði við HA).

A- 112

/ 11

1986 - 1986

Myndlistarskóli og iðnhönnun (ýmis gögn vegna undirbúnings
iðnhönnunardeildar við HA).

A- 112

/ 12

1986 - 1986

Ýmis gögn vegna húsnæðis fyrir Háskólann á Akureyri.

A- 112

/ 13

1986 - 1986

Yfirlit um rannsóknaraðstöðu hjá nokkrum fyrirtækjum og stofnunum
á Akureyri; svör (bréf/greinargerðir) frá fyrirtækjum á Akureyri vegna
fyrirspurna háskólanefndar um rannsóknaraðstöðu þ.e. FSA,
Náttúrugripasafnið á Akureyri, Tilraunastöðin á Möðruvöllum,
Ræktunarfélag Norðurlands, Kjötiðnaðarstöð KEA, Mjólkursamlag
KEA, Efnaverksmiðjan Sjöfn, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins,
Iðnaðardeild SÍS; minnispunktar frá fundi háskólanefndar með
rannsóknaraðilum á Akureyri.

1

Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Kassanr.

Tímabil

Háskólanefnd og gögn vegna stofnunar Háskólans á Akureyri
Efni

A- 112

/ 14

1985 - 1986

Minnispunktar, blaðaúrklippur o.fl. vegna stofnunar háskóla á
Akureyri; minnispunktar frá ráðstefnu BHM um háskólakennslu utan
höfuðborgarsvæðisins 14. 12. 1985; ráðstefna um háskólakennslu á
Akureyri, haldin í Menntaskólanum á Akureyri 8. 6. 1985 á vegum
Fjórðungssambands Norðlendinga í samstarfi við framhaldsskólana á
Norðurlandi; bréf Tryggva Gíslasonar til menntamálaráðherra (1986)
um námsbrautir og námsgreinar á háskólastigi (trúnaðarmál); bréf
Magna Guðmundssonar til Tryggva Gíslasonar vegna háskólakennslu
á Akureyri (trúnaðarmál).

A- 112
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1987 - 1987

Tillögur um tilhögun kennslu í hjúkrunarfræðum við háskóla á
Akureyri.

A- 112

/ 16

-

A- 112

/ 17

1987 - 1987

Háskóli á Akureyri. Tillögur háskólanefndar Akureyrar.

A- 112

/ 18

1985 - 1988

Dagskrá stofnfundar félags áhugamanna um Háskólann á Akureyri
(1988); stjórn Félags um málefni Háskólans á Akureyri;
minnispunktar frá málþingi 8. júní 1985; Mímir, Blað um
háskólakennslu á Akureyri; undirskriftarlistar fólks sem bundist hafa
samtökum um að styðja uppbyggingu háskólastarfs á Akureyri (1987)

A- 112

/ 19

1987 - 1988

Gögn vegna húsnæðis fyrir tæknisvið Háskólans, um Glerárgötu 26,
stúdentagarða o.fl.

A- 112

/ 20

1984 - 1984

Álit nefndar sem menntamálaráðherra skipaði 1982 til þess að gera Nefndinni var ætlað að kanna
tillögur um hvernig vinna megi að því að efla Akureyri sem miðstöð sérstaklega hvaða möguleikar
mennta og vísinda utan höfuðborgarinnar.
væru á að taka upp kennslu á
háskólastigi á Akureyri.

1986-

Ljósrit af bréfum og greinargerðum vegna undirbúning stofnunar
Háskóla á Akureyri.

A- 112 / 21

Reglugerð fyrir Háskólann á Akureyri (ódags.)

Mörg bréfanna eru send
til/frá Halldóri Blöndal.
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