
Úthlutun úr Tækjakaupasjóði 2004 

Tækjakaupasjóður - Fylgiskjal með bréfi til rektors 15.6.2009  

Skipting tækjakaupafjár (kr.) 
 
I. Sérhæft tækjakaupafé  12.078.000 
II. Verkefnabundið tækjakaupafé (vísindanefnd) 3.998.000 
Samtals:  16.076.000 
 
Listi yfir styrkþega 2004. 
 
I. Sérhæft tækjakaupafé. 
Nafn Starf Tæki Úthlutun  
Heimspekideild: (791.000)    
Rannveig Sverrisdóttir lektor Sjónvarps- og myndbandstæki. 40.000 
Rannveig Sverrisdóttir lektor Vinnustöð í skjátextun. 392.000 
Guðrún Theodórsdóttir aðjúnkt Upptökutæki, hljóðnemar og tölva. 359.000 
Lyfjafræðideild: (1.102.000)    
Sveinbjörn Gizurarson prófessor Osmometer-mælitæki. 473.000 
Kristín Ingólfsdóttir prófessor Rotavapor R-205 inngufunartæki. 629.000 
Læknadeild: (2.350.000)    
Ingileif Jónsdóttir dósent LUMINEX  100 System. 1.000.000 
Jón Ólafur Skarphéðinsson prófessor Powerlab-tækjasamstæða. 950.000 
Hannes Blöndal prófessor Breyting á SPOT RT stafrænni smásjá. 400.000 
Tilraunastöð HÍ að Keldum: (645.000)   
Einar Jörundsson dýralæknir Tækjasamstæða. IDEXX Vet-Test. 645.000 
Raunvísindadeild: (5.168.000)   
Oddur Ingólfsson dósent Turbo Molecular Pump Unit 1.217.000 
Ólafur S. Andrésson prófessor Tetrad-PCR-tæki 1.700.000 
Magnús Tumi Guðmundsson prófessor GPS-staðsetningartæki 909.000 
Jón Eiríksson vísindamaður Setfræðismásjá 796.000 
Sigurjón Arason dósent Hitasíritar 546.000 
Verkfræðideild: (2.022.000)    
Jón Atli Benediktsson prófessor Stafræn myndavél með kælibúnaði 972.000 
Sigurður M. Garðarsson dósent Flæði og straumker 1.050.000 

  Samtals kr: 12.078.000 
II. Verkefnabundið tækjakaupafé 
Nafn Starf Tæki Úthlutun 
Heimspekideild: (150.000)   
Höskuldur Þráinsson prófessor Búnaður til yfirfærslu á upptökum. 150.000 
Lyfjafræðideild: (341.000)   
Elín S. Ólafsdóttir dósent Súla og búnaður.  208.000 
Már Másson dósent Vacuum Manifold og pumpa. 133.000 
Læknadeild: (1.331.000)   
Björn Guðbjörnsson dósent Hitaskápur. 472.000 
Einar Stefánsson prófessor Ljóssíur og "beam splitter”. 170.000 
Ingibjörg Harðardóttir dósent Techne sample concentrator. 214.000 
Jón J. Jónsson dósent HR-1 tæki. 475.000 
Raunvísindadeild: (2.176.000)   
Bjarni Ásgeirsson dósent Hitunartæki. 576.000 
Kesara An. Jónsson prófessor Smásjá. 1000.000 
Sveinn Ólafsson sérfræðingur Rafeindasmásjá. 600.000 

   Samtals kr.: 3.998.000 
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Reglur HÍ - 76. gr. Tækjakaupasjóður Háskóla Íslands 
 
Tilgangur Tækjakaupasjóðs Háskóla Íslands er að efla rannsóknir og kennslu við háskólann. Rektor 
skipar þriggja manna stjórn Tækjakaupasjóðs samkvæmt tilnefningu vísindanefndar, 
kennslumálanefndar og fjármálanefndar. 
 
Sjóðurinn skiptist í þrjá hluta: Sérhæfðan tækjakaupasjóð, verkefnabundinn tækjakaupasjóð og 
tækjakaupasjóð rektors. Fjárveiting til sjóðsins er ákveðin árlega af háskólaráði. Skipting fjárveitingar 
sjóðsins milli einstakra hluta hans skal ákveðin í lok hvers almanaksárs. Stjórn sjóðsins tekur þá 
ákvörðun í samráði við rektor. 
 
Stjórn sjóðsins úthlutar sérhæfðu tækjakaupafé á grundvelli umsókna og forgangsröðun deilda. 
Vísindanefnd úthlutar verkefnabundnu tækjakaupafé í tengslum við úthlutun úr Rannsóknasjóði 
Háskóla Íslands. Rektor úthlutar ráðstöfunarfé sínu til sérstakra verkefna. 
 
Tæki sem keypt eru fyrir styrk úr Tækjakaupasjóði eru eign Háskóla Íslands. 
Framkvæmdastjóri rannsóknasviðs skal gefa háskólaráði skýrslu um úthlutun tækjakaupafjár einu sinni 
á ári. 

Samþykkt á fundi háskólaráðs 25.3.2004 
 
Vinnureglur stjórnar 
 
1. Stjórn Tækjakaupasjóðs og framkvæmdastjóri rannsóknasviðs gera tillögu til rektors um skiptingu 
tækjakaupafjár milli einstakra hluta í lok hvers almanaksárs. 
2. Kennarar og sérfræðingar Háskóla Íslands og stofnana hans, sem að jafnaði hafa verið ráðnir á 
grundvelli hæfnisdóms, geta sótt um stuðning sjóðsins. 
3. Tækjakaupasjóður styrkir kaup á sérhæfðum tækjum til kennslu og rannsókna. Sjóðurinn styrkir ekki 
kaup á tækjum sem teljast til almenns reksturs eða skrifstofubúnaðar, svo sem venjulegar borð-, og 
fartölvur. Við mat á umsóknum er einkum horft til; aðstöðu umsækjanda, rannsóknaverkefna sem 
umsækjandi vinnur að, hvort tækið nýtist öðrum á viðkomandi sviði og til þess hvort um mótframlag er 
að ræða. 
4. a) Sérhæfður tækjakaupasjóður – Umsóknarferli og úthlutun: Sækja skal um til viðkomandi 
deildar/stofnunar og er umsóknarfrestur til 15. mars ár hvert. Deild/stofnun forgangsraðar umsóknum 
og skilar þeim til rannsóknasviðs fyrir 15. apríl. Stjórn Tækjakaupasjóðs úthlutar styrkjum á grundvelli 
3. greinar vinnureglna þessara. 
b) Verkefnabundinn tækjakaupasjóður – Umsóknarferli og úthlutun: Umsóknarfrestur um 
verkefnabundið tækjakaupafé er sá sami og í Rannsóknasjóð Háskóla Íslands (1. október) og er 
úthlutun í höndum vísindanefndar háskólaráðs. Sýnt skal fram á að sá tækjabúnaður sem sótt er um sé 
nauðsynlegur rannsóknaverkefni umsækjanda í Rannsóknasjóð Háskóla Íslands. Að öðru leyti er 
úthlutað á grundvelli 3. greinar vinnureglna þessara. Umsóknir sem ekki hljóta styrk eru sendar deild til 
forgangsröðunar fyrir sérhæfðan tækjakaupasjóð. 
5. Rektor úthlutar úr tækakaupasjóði rektors til sérstakra verkefna. 
6. Við kaup á tækjum skal hafa samráð við innkaupastjóra Háskólans og fá samþykki hans fyrir 
kaupunum. 
 


