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1.

INNGANGUR

Markmið þessarar sjálfsmatsskýrslu er þríþætt:
a. Að gefa heiðarlega og sanna mynd af Kvikmyndaskóla Íslands í fortíð og nútíð
Fortíðin segir okkur hvaðan við komum og að einhverju leyti hvert við stefnum. Nútíðin segir
hvar við erum stödd. Heiðarlegt mat byggir á því að hlífa sér ekki við að skoða, greina og
gagnrýna hvaðeina í starfseminni, en jafnframt að það sé gert með hlutlausum og helst
uppbyggilegum hætti. - Fortíðin er skoðuð með því að fara y r nokkra lykilþætti í sögu
skólans. Fortíð og nútíð er skoðuð saman með því að fara y r stefnu, gildi og markmið eins
og þau hafa þróast til dagsins í dag. Og nútíðin, sem er helsti fókuspunkturinn, er metin með
söfnun og greiningu upplýsinga. Tímabil sem eru til skoðunar er vorönn 2016 og að hluta
vorönn 2014.
b. Að sýna fram á á hvaða skólastigi skólinn starfar
Undirliggjandi tilgangur þessa sjálfsmats er að vinna skýrslu vegna væntanlegrar ytri úttektar
á skólanum. Sú úttekt er tilkomin vegna þeirrar fyrirætlunar að hefja formlegt samstarf á milli
Kvikmyndaskóla Íslands og Háskóla Íslands. Til þess að það sé mögulegt, þarf að staðfesta
að nám við KVÍ standist gæðakröfur og skilyrði háskólanáms. Þetta hefur að sjálfsögðu áhrif
á áherslur matsins, þ.e. hvaða atriði eru sérstaklega tekin til skoðunar og eins hvernig reynt
er að sýna heildarmynd af skólanum.
c. Að skerpa á stjórnun skólans til framtíðar
Kvikmyndaskóli Íslands fagnar 25 ára afmæli á næsta ári. Sjálfsmat og framþróun hefur alla
tíð verið órjúfanlegur þáttur í starfseminni. Það hefur verið nauðsynlegt til að halda
skólanum starfandi. Það er kúnst að reka skóla í fámennu landi með fremur háum
skólagjöldum (í skólaker þar sem skólagjöld tíðkast almennt ekki) þar sem miklar kröfur eru
gerðar um árangur, bæði af hálfu nemenda og kvikmyndaiðnaðarins. Það þarf að ná í góða
nemendur tvisvar á ári, áratug eftir áratug sem gerist ekki nema að stöðugt sé hugað að
gæðum og framþróun námsins. Þetta er ekki sagt til að staðhæfa fyrirfram að skólinn
standist allar ítrustu gæðakröfur og úttektir, einungis til að benda á að framfarir eru
órjúfanlegur þáttur starfseminnar. Skólinn er með lista y r verkefni og aðgerðir sem vilji er til
að ráðast í til að styrkja skólastar ð og þannig listi með nýjum og nýjum atriðum á alltaf að
vera til. Sjálfsmatinu er ætlað að svara spurningum um forgangsröð í framtíðarstjórnun, hvað
er áríðandi strax og hvað er mikilvægt til framtíðar.
Við vinnsluna var strax mörkuð sú stefna að matsskýrslan yrði stutt, reynt yrði að nota mikið
af myndrænni framsetningu og að niðurstöður og ályktanir yrðu skýrar og skilmerkilegar.
Þetta er gert, bæði til að úttektaraðilar geti með skjótum hætti sett sig inn í stöðu og
starfsemi skólans og eins til að skýrslan geti orðið hnitmiðað vinnugagn fyrir stjórnendur að
vinna með. Með skýrslunni eru hins vegar fylgigögn sem eru nokkuð fyrirferðamikil, og má
þar helst nefna skýrslu vegna ytri úttektar sem mennta- og menningarmálaráðuneytið lét
gera á skólanum árið 2015. Auk þess eru rannsóknargögn og ítarefni í fylgiskjölum.
Uppbygging og framsetning skýrslunnar er á ábyrgð matsteymis skólans, en ráðgjöf og
leiðbeiningar voru sóttar í Gæðastjórnunarhandbók Rannís (Quality Enhancement Handbook
for Icelandic Higher Education 2011) og Leiðbeiningar um innra mat skóla frá Íslenska
matsfræðifélaginu (2011).
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2. VERKLAG VIÐ ÚTTEKT
KVÍ undirgekkst ítarlega ytri úttekt árið 2014 sem framkvæmd var af Capacent fyrir menntaog menningarmálaráðuneytið. Þetta var heildarúttekt á starfseminni og tók bæði til faglegra
og rekstarlegra þátta og stóð y r í átta mánuði. Með faglegri úttekt er átt við skiplag skólans,
deildir, kennslu, kennsluaðferðir, viðhorf nemenda og kennara, gæðamat og eira, sjá
fylgiskjal 1. Þar sem fyrir liggur þessi nýlega ytri úttekt á skólanum þá var ákveðið að horfa til
sértækari þátta í þessari innri úttekt, þar sem sjónarhornið væri frá stjórnendum og
lykilstarfsmönnum við söfnun og greiningu upplýsinga (sjá nánar ka a 4).
Unnið var samkvæmt verkferlum Íslenska matsfræðifélagsins.

Mynd 1: Matsferill
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3. KYNNING Á KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS
Markmið þessa ka a er að draga fram heildarmynd af Kvikmyndaskóla Íslands, en jafnframt
að byggja upp þekkingargrunn til að forsendur, úrvinnsla og niðurstöður sjálfsmatsins skiljist
betur.

3.1

Sagan og helstu áfangar

Kvikmyndaskóli Íslands (KVÍ) var stofnaður árið 1992 og hlaut viðurkenningu mennta- og
menningarmálaráðuneytisins árið 2003. KVÍ er einkaskóli og rekinn sem einkahlutafélag. KVÍ
er eini kvikmyndaskóli landsins og hefur sérstöðu í menntaker nu.

Mynd 2: Stjórnsýsla

3.1.1
Áfangar í sögu KVÍ

1992 KVÍ stofnaður.
Í uppha var haldið viðamikið þriggja mánaða námskeið, ígildi einnar annar náms. Strax á
þessu fyrsta námskeiði komu fram áhersluatriði sem einkenna skólann enn í dag: a) Ge n
var út ítaleg námskrá sem lagði skýrar línur um það hvernig kennsla og skólahald færi fram.
b) Kennarar og leiðbeinendur voru allt starfandi fagfólk og mikill fjöldi (23 kennarar á þessu
fyrsta námskeiði). c) Mikil áhersla lögð á verklegt nám og vandaða framleiðslu skólamynda.
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1997 Upphaf samfelldrar starfsemi.
Fyrstu 5 árin voru stopul í starfsemi, en frá haustönn 97 og fram til dagsins í dag hefur verið
regluleg starfsemi í skólanum, þ.e. inntaka og útskrift tvisvar á ári.
2000 Aðlögun að almenna skólaker nu.
Árið 2000 hófst vinna við að lengja námið og fella það að íslensku skólaker . Fjöldi
sérfræðinga kom að þessari vinnu. Lenging námsins fór fram í þrepum, fyrst var boðið upp á
eins árs nám og síðan tveggja ára. Fyrsta námskrá var lögð fram til viðurkenningar haustið
2002.
2003 Fyrsta viðurkenning mennta- og menningarmálaráðuneytisins.
Haustið 2003 var í fyrsta skipti boðið upp á viðurkennt tveggja ára nám við skólann.
2006 Fyrsti fjárveitingasamningur við ríkissjóð.
2007 3 nýjar námsbrautir fá viðurkenningu.
Strax árið 2005 hófst vinna við að skipta náminu upp í sérsvið með því að hanna nýjar brautir
við skólann. Þetta var mikil vinna með aðkomu margra sérfræðinga.
2009 Námið fært upp 4. stig. Stúdentspróf gert að skilyrði fyrir inntöku.
2012 KVÍ fær inngöngu í Cilect, alþjóðasamtök kvikmyndaskóla.
2015 Gengið frá hefðbundum þjónustusamning við ríkið.
2016 IFS hefur starfsemi með alþjóðlega deild. Fyrstu nemendur hefja nám.

3.2

Skólastefna

Meðfylgjandi skólastefna liggur til grundvallar allri skólastarsemi KVÍ. Stefnan er reglulega
kynnt stjórnendum og starfsfólki, að lágmarki einu sinni á ári.
1. Námskráin. Hönnun hennar og stöðug ker sbundin uppfærsla og þróun, er grunnur alls
skólastarfs. Námskráin er heilög. Námskráin er lokað ker sem leiðir nemandann frá einu
námskeiði til annars þar sem lokapunkturinn er fullnaðarhæfni á ákveðnu sviði. Mjög lítill
sveigjanleiki er fyrir nemandann til að raða námskeiðum að eigin vild eða fyrir kennarann að
fara út fyrir prógrammið. Námskráin á að tryggja að gæði skólastarfsins séu nánast óháð því
hver nemandinn er eða kennarinn. Þetta kallar á að námskráin sé þrauthugsuð, byggð á
mikilli þekkingu hæfustu kvenna og manna og sé stöðugt undir eftirliti og í ker sbundinni
endurskoðun.
2. Kennarinn. Meginreglan er sú að fáir eða engir fastráðnir kennarar eru við skólann heldur
er unnið með fremsta starfandi fagfólki á hverju sviði, sem síðan er þjálfað til kennslu í
ákveðnum námskeiðum. Mikill hreyfanleiki einkennir því kennaralið skólans. Það fylgir því
mikill slagkraftur að kennari ha náð raunverulegum árangri á sínu sérsviði utan skólaveggja
og sé ennþá virkur og starfandi. Reynt er að starfa með miklum fjölda kennara á öllum
námsleiðum svo nemandi fái mörg sjónarhorn.
3. Nemandinn. Ávallt er reynt að vinna með eins stóra nemendahópa og mögulegt er án þess
að það bitni á gæðum námsins. KVÍ/IFS eru ekki elítuskólar þótt mikið sé lagt upp úr að
námsgráðan sé traust staðfesting á þekkingu, færni og hæfni. Það eru þrjár meginástæður
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fyrir þessari stefnu: a. Við teljum að það sé rangt að hindra þann sem hefur áhuga og getu til
að stunda ákveðið nám á grundvelli fjöldatakmarkana, ef þær eru eingöngu settar til að búa
til útvalinn hóp. b. Valker inn í nám eiga rétt á sér en þau eru alltaf mjög ónákvæm ef reynt
er að meta hámarkshæfni. Þau geta hins vegar verið nákvæm við mat á lágmarkshæfni.
c. Allir skólar reyna að nna afburðanemendur og snillinga. Líkurnar á að nna þá eru miklu
meiri í stóru úrtaki heldur en smáu. (Mjög ströng fjöldatakmörk eru samt inn í bekki þar sem
aldrei er farið y r 12 nemendur í bekk)
4. Kennsluaðferðin. Ávallt er reynt að hafa námið verkefnadri ð þar sem verkefnið er
einstaklingsbundið og með einhverjum hætti sjálfstæð sköpun eða uppgötvun nemandans.
Reynt er að láta nemandann fyrst nálgast kennsluefnið á skapandi hátt, síðan er handverkið
kennt og að lokum fræðin. Kennslufræðilega nálgunin er alltaf í þessari röð, sama hver
námsgreinin er: Sköpun, handverk, fræði. Geta nemandans til að hugsa og framkvæma á
skapandi hátt er það sem mun ráða endanlegri hæfni hans. Þess vegna er lykilatriði að hefja
vegferðina með því að nemandinn uppgötvi og þjál strax sköpunarhæ leika sína. Annað
atriði er að þótt námið sé alltaf ferill sem leiðir til ákveðinnar niðurstöðu þá leggjum við
áherslu á að enginn einn ákveðinn dagur sé endilega merkilegri en annar. Hver dagur í
náminu á að hafa sinn eigin mikilfengleik. Núið er mikilvægt. Í þriðja lagi þá leggjum við
áherslu á jafningjastöðu kennara og nemenda, þar sem kennarinn þarf sífellt að vera að læra
af nemandanum. Upplýsingabyltingin hefur leitt af sér þá ótrúlegu staðreynd að í hverjum
nemendahópi er líklegt að hver einasti nemandi ha meiri þekkingu en kennarinn á einhverju
ákveðnu sérsviði. Þessi staðreynd setur nýja vídd í allt skólastarf og getur haft mikil áhrif ef
kennari kann að vinna með hana.
5. Verð og ábyrgð. Alltaf er reynt að hafa námið eins ódýrt og mögulegt er. Litið er á
skólagjald nemenda sem fjárfestingu í skólanum og að skólinn beri sína ábyrgð á að þeir
skili sér til baka með góðri ávöxtun. Þess vegna snýst skólinn um meira heldur en afhendingu
náms, hann snýst einnig um raunverulegt utanumhald nemandans eftir að námi lýkur. Það
getur verið með rekstri ö ugrar atvinnumiðlunar, með aðstoð við stofnun fyrirtækja, eða með
þátttöku í framleiðslu sem skilar útskrifuðum nemendum tekjum.
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3.3

Námskrá

3.3.1 Þróun námskrár

Mynd 3: Þróun námskrár

Myndin skýrir sig sjálf en hér skal fjallað nánar um störf námskrárnefndar 2009 til 2010.
Á þeim tímapunkti var ákveðið að færa námið upp um skólastig og alþjóðavæða það.
Undirbúningur þess var settur í hendur 8 manna námskrárnefndar sem fékk það verkefni að
uppfæra öll námskeið þannig að 25 til 30 klukkustundir í vinnu nemenda lægju að baki baki
hverri einingu (ECTS viðmið), - að námskeiðslýsingar og inntak féllu að alþjóðlegum
nemendahópum, - að y rfara inntak, strúktúr og skipulag námskeiða. Stjórn skipaði
námskrárnefnd og var þess gætt að fulltrúar hefðu breiðan menntunarlegan bakgrunn
(Evrópa-Bandaríkin- Ísland) og hefðu reynslu af kennslu við skólann.
Námskrárnefnd 2009-2010
Hera Ólafssdóttir: BA-próf í leikhúsfræðum frá háskólanum í Kaupmannahöfn. MA í leikstjórn
frá Goldsmiths College, University of London.
Steven Meyers: BA in sociology frá University of Michigan. MFA in lm directing from the
Columbia University School of the Arts in New York. Diploma in lmmaking at FAMU in Prague.
Hálfdán Theódórsson: Reynsla í vinnu í y r 30 íslenskum bíómyndum
Hermann Karlsson: BA próf í myndlist frá Listaháskóla Íslands. Mdes gráða í hrey myndagerð
frá Edinburgh Collage of Art
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson: BA í bókmenntafræði við Háskóla Íslands. MA í leikstjórn og
handritagerð við Columbia University.
Huldar Breiðfjörð: B.A. og MA í bókmenntum frá Háskóla Íslands í kjölfarið. MA nám í
kvikmyndagerð frá New York University.
Sigrún Gylfadóttir: B.A. í leiklist og klassískum bókmenntum frá New York University. MA í
Uppeldis-og Menntunarfræði við Háskóla Íslands
Darren Foreman: BFA gráða í leiklist árið 1984 frá Syracuse háskóla.
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Ný námskrá var síðan tekin í notkun skólaárið 2010 til 2011 og þótt margvísleg þróun og
breytingar ha átt sér stað síðan, þá er þarna grunnurinn að núverandi námskrá og þarna eru
ka askipti varðandi y rfærslu á nýtt skólastig.
3.3.2 Hönnun og uppbygging námskrár
Nýjasta námskrá skólans 2016/2017 er fylgiskjal með úttektinni, sjá fylgiskjal 2.
Hönnun námskrár tekur mið af því að námið sé grunnnám háskólastigs (undergraduate) og
undirbúningur fyrir almenna atvinnuþáttöku í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum eða frekara
framhaldsnám. Hönnunin miðar við að nýnemar séu algjörir byrjendur í kvikmyndagerð
(jafnvel þótt margir þeirra ha töluverða reynslu) en að þeir ha trausta almenna menntun,
stúdentspróf eða sambærilegt og geti sýnt fram á erindi sitt í skólann í inntökuviðtölum eða
inntökuprófum.
Boðið er upp á nám í 4 deildum: Deild 1: Leikstjórn/Framleiðsla, Deild 2: Skapandi tækni,
Deild 3: Handrit/Leikstjórn Deild 4: Leiklist. Allar deildir eru 4 annir, 120 einingar, 3000 til
3600 klst í vinnu fyrir nemendur.

Mynd 4: Greining sölustarfs. ástefndar tölur

Allar deildirnar eru eins uppbyggðar og skiptast í sérgreinar, stoðgreinar, kvikmyndagerð og
kjarna. Hlutföllin eru breytileg eftir deildum. Sérgreinarnar (22-53%) skiptast í námslínur sem
ná í gegnum allt námið, 4 til 6 námskeið frá 1. til 4. annar. Sérgreinarnar afmarkast af
sérsviði deildarinnar og þær eru helsti grundvöllurinn undir sértæka hæfni nemandans á
ákveðnu sviði að námi loknu. Stoðgreinarnar (11-17%) eru stök námskeið sem sett eru inn í
námið til að veita nemendum ákveðna þekkingu (á ákveðnum tíma) til að styðja við bæði
sérgreinar og kvikmyndagerð. Kvikmyndagerð (12 – 27% - innifelur einnig uppsetningar í
leiklist), eru framleiðslunámskeið sem lýkur með frumsýndri afurð. Athuga þarf að hér er um
að ræða námskeið sem eingöngu eru sniðin að ákveðnu framleiðsluverkefni. Margvísleg
önnur kvikmyndagerð á sér stað inni í sérgreinum, stoðgreinum og kjarna sem hluti af
námskeiðum þar. Að lokum er það svo kjarni (30%), sem er sameiginlegt nám allra deilda.
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Mynd 5: Deild 1 y rlit (úr námskrá)

Deild 1: Leikstjórn og framleiðsla
Sérgreinarnar eru tvær námslínur; leikstjórn (sem kennd er með D3) og framleiðsla.
Stoðgreinarnar eru handritsgerð, myndræn frásögn (þar sem kafað er djúpt í myndmálið),
listasaga o. . Kvikmyndagerðin er síðan tónlistarmyndbönd, auglýsingar, sjónvarpsþættir,
fjölkameruvinnsla í stúdíói, pilot fyrir sjónvarpsvinnslu sem eru samvinnuverkefni. Þrjú
verkefni eru síðan einstaklingsverk, það eru kvikmyndaverk (oftast leiknar stuttmyndir) á 1. 3.
og 4. önn. Í kjarnanum gera þau til viðbótar tvö einstaklingsverk á 1. og 2. önn.
Leikstjórn/Framleiðsla er í grunninn elsta deild skólans og rekur sögu sína aftur til 2003
þegar skólinn fékk fyrstu viðurkenninguna á eina deild. Þrátt fyrir að mikil þróun ha átt sér
stað þá eru mörg sérkenni enn til staðar; mikil og fjölbreytt framleiðsla með áherslu á alla
miðla. Meðal annars er mikil sjónvarpsáhersla. Þessi sumpart óvenjulega samsetning að
hafa leikstjórn og framleiðslu saman endurspeglar íslenska hefð þar sem þeir leikstjórar sem
náð hafa góðum árangri eru mjög oft framleiðendur líka.
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Mynd 6: Deild 2 y rlit (úr námskrá)

Deild 2: Skapandi tækni
Sérgreinarnar eru 4 námslínur; kvikmyndataka, hljóðhönnun, klipping, myndbreyting (vfx).
Stoðgreinarnar eru m.a ljósmyndun, leikmyndahönnun, listasaga og handritsgerð.
Kvikmyndagerðin er einstaklingsverkefni á 1. og 4. önn, en jafnframt tvinnast mörg
námskeiðin inn í kvikmyndaverkefni. Nemendur tæknideildar eru síðan mjög vinsælir í allri
framleiðslu í öðrum deildum. Þannig útskrifast nemendur úr Skapandi tækni oft með með
mikla reynslu, jafnvel af tugum verkefna.
Í þessari deild eru samankomnir allir þeir þættir þar sem tæknibúnaði er beitt á listrænan
hátt til að skapa og hanna útlit og upplifun kvikmynda. Hver og ein þessara greina er
sjálfstætt fag í iðnaðinum, en þar sem um grunnnám er að ræða þá gefst nemendum
einstakt tækifæri til að öðlast grunnhæfni í hverri þeirra. Reyndin er síðan sú að estir
nemendur velja sér eina sérgrein sem þeir leggja meiri áherslu á en aðrar.
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Mynd 7: Deild 3 y rlit (úr námskrá)

Deild 3: Handrit/Leikstjórn
Sérgreinarnar eru 3; “tegundir handrita” þar nemendur vinna sex handrit af ólíkum tegundum
(leikin stuttmynd, aðlögun, heimildarmynd, pilot f. sjónvarpsseríu, leikrit f. svið o. ) og læra
samhliða hinar margvíslegu reglur og hliðar handritsgerðar. – Handrit að leikinni bíómynd, en
nemendur skrifa handrit að bíómynd í fullri lengd (1. endurskrif) í tveggja ára námi sínu.
Þriðja sérgreinin er svo leikstjórn sem tekin er með nemendum úr D1.
Þetta er höfundardeildin (author), fyrir þá sem vilja skrifa handrit sín sjál r og leikstýra þeim.
Sérkenni og styrkur deildarinnar er annarsvegar hið mikla magn handrita sem nemendur
skrifa, en námið er stíf tveggja ára ritsmiðja með fjölda ólíkra verkefna. Hinsvegar að
nemendur fá tækifæri til að búa til myndir eftir handritum sínum, en á hverri önn leikstýra
nemendur myndum eftir eigin handritum.
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DEILD 4 - LEIKLIST

Mynd 8: Deild 4 y rlit 2015 - 2016 (úr námskrá)

Mynd 9: Deild 4 y rlit 2016 - 2017 (úr námskrá)
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Deild 4: Leiklist.
Hér birtum við tvær myndir, annars vegar af uppbyggingu deildarinnar vorönn 2016 og
hinsvegar haustönn 2016. Endurskoðun deildarinnar hefur átt sér stað frá því á haustönn
2015 og hefur verið leidd af núverandi deildarforseta, Rúnari Guðbrandssyni. Leiklistardeildin
er sú síðasta sem var uppfærð í endurskoðunarferli sem verið hefur í gangi síðastliðin 3 ár.
Endurskoðun er reyndar alltaf í gangi á hverju ári, en hér var um stærri breytingar að ræða en
venjulega. Það sem kallaði á þessar breytingar var að hlutföll innan deildarinnar höfðu
brenglast, þ.e hlutfall sérgreina var of hátt án þess að fyrir því lægju nægilega rökstuddar
ástæður. A eiðingin var m.a. að stoðgreinaker ð náði ekki fullri virkni. Í fylgiskjali 4 er viðtal
við Rúnar Guðbrandsson þar sem nánar er kafað ofan í þessar breytingar. Við kynnum báðar
þessar myndir til að kynna þá þróunarferla sem stöðugt eru í gangi á námskrá. Innri úttektin
sem kynnt er í þessari skýrslu á við vorönn 2016 (mynd 4) en hér í almennri kynningu segjum
við frá nýjustu útgáfu.
Leiklistardeildin er þrjár sérgreinar; leikur og hrey ng þar sem allur fókus er á líkamann sem
verkfæri leikarans, leikur og rödd þar sem áherslan er á leiklist og söng, og leiklist þar
rækilega er kennt og kafað í list leikarans. Stoðgreinarnar eru m.a spunakennsla, vinna með
leikstjóra, leiklistarsaga, handritsgerð. Kvikmyndagerð og sýningar eru síðan af margvíslegu
tagi, leikaranemar gera sjál r kvikmyndir á 1. og 4. önn og taka þátt í fjölda annarra verkefna.
Vegna þess hve mikil kvikmyndagerð er í gangi í skólanum og alltaf er þörf fyrir leikara þá
öðlast margir leiklistarnemar mikla reynslu í náminu.
Áhersla deildarinnar er á leiklist í kvikmyndum (acting for screen). Sérstaða deildarinnar er
að þar er nemendum einnig kennd öll grunnatriði í kvikmyndagerð og þeir þurfa að búa til
kvikmyndir eins og aðrir nemar. Margir hverjir hafa orðið aktí r í faginu í öðrum greinum en
leiklist að námi loknu.

Mynd 10: Kjarni y rlit (úr námskrá)

Kjarni
Kjarnanámskeiðin eru að jafnaði 3 á hverri önn, þar af alltaf kvikmyndasaga og svokallað
SAM, sem skyldar nemendur til að skila tímum í vinnu í kvikmyndagerð annarra nemenda.
Kjarninn tryggir einnig lágmarksþekkingu allra nemenda í myndmáli og tækni. Auk þess eru
praktísk námskeið sem búa nemendur undir þátttöku á atvinnumarkaði. Kjarninn er 25% af
náminu (30 ein) og um hann segir í námskrá: Kjarninn hefur þríþættan tilgang a) Að tryggja
að allir nemendur ha góða grunnþekkingu á tæknibúnaði og myndmáli. b) Að allir nemendur
öðlist grunnþekkingu í kvikmyndasögu og skoðun kvikmynda. c) Að trygg samvinna sé á
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milli deilda í framleiðsluverkefnum. TÆK og MYN eru einnig
framleiðslunámskeið þar sem nemendur láta ljós sitt skína í stuttum kvikmyndum. Það er
kröftug listsköpun sem á sér stað á mörgum kjarnanámskeiðunum.
3.3.3 Innri áhersluatriði
Eins og áður segir þá er námskrá skólans fylgiskjal með skýrslunni og hún lýsir sér best sjálf.
Hér að lokum skal þó minnst á tvo undirliggjandi þætti sem ekki koma fram í námskránni en
eru til staðar í hönnun og virkni hennar.
1. Undirliggjandi áherslur hverrar annar í einu orði.
Námið í KVÍ er þroskaferill nemandans þar sem eitt stig tekur við af öðru frá því nám hefst á
1. önn til útskriftar á 4. önn. Undirliggjandi áherslur hverrar annar eru eftirfarandi: 1. önn:
SKÖPUNARGLEÐI: Þar sem nemendur nemendur fá tækifæri til og læra að nota
kvikmyndamiðilinn til að tjá sig. 2. önn: FAGMENNSKA: Þar sem hægt er á ferðinni og
nemendur læra nákvæmni og ,,rétt” vinnubrögð. 3. önn REYNSLA: Þar sem nemendur
endurtaka það sem þeir hafa lært, auk þess sem þær deildir sem fara í starfsþjálfun gera
það á þessari önn. 4. önn FRELSI: Þar sem nemendur vinna með sjálfstæðum og
persónulegum hætti úr því sem þeir hafa lært og skapa eigin verk.
2. Leikstjórnaráherslur og drifkraftar kvikmyndagerðar
Það eru mjög sterkar leikstjórnaráherslur í námskránni. Tvær deildir af fjórum eru
leikstjóradeildir og auk þess gefst öllum nemendum, þ.e. líka í Skapandi tækni og Leiklist,
tækifæri til að leikstýra eigin myndum. Allir sem reka kvikmyndaskóla vita hversu er tt það er
að “ nna” leikstjórann. Að sjálfsögðu á það við um öll lykilstörf í þeirri óknu sinfóníu sem
kvikmyndagerð er. En leikstjórinn er sérlega er ður, því hann þarf að vera búinn hæfni sem
bæði er breið og óáþreifanleg og ekki er hægt að kenna nema að takmörkuðu leyti. Það er
einungis hægt að bjóða honum upp á aðstöðu og umhver til að nna og þroska sjálfan sig.
Síðan eru það einungis örfáir (og stundum þeir ólíklegustu) sem blómstra og skila af sér
kraftmiklu sköpunarstar í lykilstöðum að námi loknu. Með því að gefa öllum kost á að máta
sig (það er ekki skylda og bæði leikarar og tæknimenn geta ráðið sér leikstjóra) þá erum við
að “leita” að fólki sem hugsanlega hefur hæ leika án þess endilega að vita af því. – Önnur
hlið á því ker að allir nemendur þurfa framleiða kvikmyndir tengist því höfuðverkefni
kvikmyndaskóla að útskrifa fólk sem “framkvæmir” að námi loknu (“doers”). Heilbrigður
kvikmyndaiðnaður er harðskeytt samkeppnisgrein þar sem allt snýst um að sanna sig, mjög
oft er eina leiðin að stíga fram og gera hlutina sjálfur. Þess vegna er mikilvægt að allir
nemendur, úr hvaða deild sem þeir koma, kunni að vera “drifkraftar kvikmyndagerðar” og
þekki allan sköpunar- og framleiðsluferil kvikmyndagerðar. Þetta er sérlega mikilvægt á
svæðum eins og á Íslandi þar sem kvikmyndaiðnaðurinn er ungur en í miklum vexti og
mikilvægt að koma á gróskumiklu grasrótarstar .
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3.4

Markmið og gildi

3.4.1 Markmið
Skólanum hafa alltaf verið sett háleit, skýr og einföld langtímamarkmið. Árið 2003 þegar
skólinn fékk fyrstu viðurkenninguna frá stjórnvöldum þá var skólanum sett það markmið að
komast í hóp bestu kvikmyndaskóla heims innan 10 ára (2013). Staðfesting á að það
markmið hefði náðst var síðan þegar skólinn fékk inngöngu í alþjóðasamtök kvikmyndaskóla
Cilect árið 2012.
Haustið 2013 var síðan unnið að markmiða- og gildasetningu fyrir skólann. Unnið var
samkvæmt forskrift Jack Welch þar sem segir um markmiða- og gildasetningu:
Markmið (mission) eru sett af y rstjórn. Markmið eiga að svara spurningunni: Hvernig ætlum
við að verða sigurvegarar á okkar sviði. Markmið á að vega salt á milli þess mögulega og
ómögulega.
Gildi (values) eiga að ákveðast af öllum starfsmönnum og mikilvægt að allir ha aðkomu.
Markmiðið sem ákveðið var af stjórn og rektor í nóvember 2013 og sett fram með
eftirfarandi hætti:
Markmið (Mission) Kvikmyndaskóla Íslands og The Icelandic Film School 2013
Kvikmyndaskóli Íslands/Icelandic Film School á að verða einn af 5 bestu kvikmyndaskólum
heims innan 10 ára, þ.e fyrir árið 2024
Töluleg undirmarkmið sem mæla hvort y rmarkmið hefur náðst
a. Fjöldi umsókna í skólann
Markmið 400 ári í íslenska deild, 800 á ári í alþjóðlega deild
b. Fjöldi mynda ,framleiddar í skólanum, sem komast inn á viðurkenndar kvikmyndahátíðir
Markmið 10 til 20 á ári
c. Fjöldi mynda sem vinna virtar alþjóðlegar kvikmyndahátíðir
Markmið 1 til 2 á ári
d. Fjöldi útskrifaðra nemenda sem fara beint í vinnu úti í faginu að námi loknu.
Markmið 50 á ári innlend deild, 50 á ári erlend deild
e. Fjöldi nemenda sem fær vinnu sem nýir í lykilstörfum að námi loknu
Markmið 5 á ári innlend deild, 5 á ári erlend deild
f. Niðurstöður rekstrarreikninga skólans, sjóðsöfnun.
Markmið að skólinn geti lagt til hliðar 10 milljónir á ári í sjóð.
g. Að kvikmyndagerðarmaður eða leikari útskrifaður frá skólanum fái verðlaun fyrir faglegt
framlag sitt frá virtum hátíðum eða stofnunum. 1 á þriggja ára fresti.
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h. Áhrif á kvikmynda- og sjónvarpsheiminn
Markmið að á hverju ári sé a.m.k. 1. verk, rannsókn, ráðstefna, eða útgáfa sem annað
hvort er unnið í skólanum, eða rekja má til hans með beinum hætti, sem ha
raunveruleg áhrif á greinina.
Sérstaða: Hvað ætlum við að gera betur en aðrir skólar til þess að komast á meðal þeirra
bestu
þróa betra valker en aðrir skólar
þróa betri námskrá en aðrir skólar hafa
þróa betra umsýsluker nemenda en aðrir skólar hafa
þróa betra framleiðsluker en aðrir skólar hafa
þróa betra stuðningsker við útskrifaða en aðrir hafa
þróað betra „eitthvað“ en aðrir skólar hafa.
Þess má geta að þessi markmið eru „innanhússgögn“ í skólanum. Þ.e. þau eru kynnt fyrir
stjórnendum og starfsfólki, en eru ekki kynnt opinberlega. Markmiðið dansar sannarlega á
mörkum þess ómögulega og við teljum ekki rétt að auglýsa það fyrstu árin. Markmiðið gefur
okkur hins vegar mjög skýr viðmið sem við notum m.a. í þeirri innri úttekt sem hér fer fram.
3.4.2 Gildi
Vinna við setningu gilda fyrir skólann fór fram meðal starfsmanna á tímabilinu nóvember
2013 til febrúar 2014 og tóku 12 fastráðnir starfsmenn þátt í vinnunni. Allir lögðu fram
tillögur og síðan voru þær ræddar í þaula og í lokin kosið á milli þeirra. Gildin voru síðan
kynnt formlega á stórum fundi með kennurum og samstarfsaðilum skólans.
Gildi Kvikmyndaskóla Íslands/Icelandic Film School samþykkt í febrúar 2014
Kraftur til sköpunar er undirstaða skólastarfs okkar.
Enginn dagur er merkilegri en dagurinn í dag. Viðskiptavinir okkar verðskulda alltaf bestu
þjónustu.
ÉG geri mitt besta svo VIÐ náum árangri.
Við erum stolt af þjóð okkar og menningu og eigum erindi við allan heiminn. Þangað sækjum
við innblástur og viðmið.
Allir eru snillingar, leggðu við hlustir.
Gildi þessi er hengd upp á áberandi stað í skólanum svo starfsfólk, kennarar og nemendur
hafa þau fyrir augum á hverjum degi.
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3.5

Inntak starfsemi og staða í samfélaginu

Töluverð umræða hefur átt sér stað meðal stjórnenda og starfsmanna skólans um almenna
stöðu skólans innan samfélagsins. Spurningar eins og: Hverjum erum við helst að þjóna? og
Hvað erum við að gera í raun? Myndirnar hér að neðan eru tilraunir til að svara þessum
spurningum:

Mynd 11: Listaskóli

Hér er gerð tilraun til að sýna fram á þann efnivið sem skólinn leitar að og vinnur úr. Þrátt
fyrir margvíslegt regluverk og stjórnskipulag, þá reynum við að gleyma aldrei að við erum
fyrst og fremst listaskóli og sköpunarhús, og við beitum fyrst og fremst aðferðafræði
listamanna í starfseminni.

Mynd 12: KVÍ - hlutverk - skyldur - þjónusta
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Spurningin um hvort skólinn leggi áherslu á að þjóna einum hópi fram y r annan er svarað á
þessari mynd. Sem virkur skóli í samfélaginu þá má skipta öllum tengingum út á við í fjóra
okka; nemendur, atvinnulíf, fagið-listin-vísindi og samfélagið (stjórnvöld). Niðurstaðan er að
KVÍ skilgreinir sig ekki með beinum hætti sem þjónustustofnun og tekur ekki einn okk
framy r annan í samstar . Skólinn skilgreinir sig sem sjálfstæða menntastofnun sem með
síbreytilegum hætti á í stöðugu samtali við nemendur, fagið, atvinnulí ð og þjóðfélagið.

3.6

Ytri aðstæður skólans

Þekkt fullyrðing úr kvikmyndagerðinni er: “Það spyr þig enginn hversu kalt var þegar skotið
var tekið”, meinandi að þegar endanleg mynd er sýnd þá sjást ekki er ðleikarnir við að búa
hana til. Þessi regla er stöðugt í öndvegi í starfsemi KVÍ enda fest í einu af gildum skólans.
Sama hversu miklir er ðleikar eru í ytri umgjörð skólans þá verðum við alltaf að bjóða upp á
gæðaskólahald.
Í þessum hluta sjálfsmatsins sem snýr almennri lýsingu á KVÍ þá teljum við eðlilegt að nefna
einn þátt í ytri aðstæðum skólans sem hefur gert hefur stjórnun skólans mjög vandasama,
en það eru samskipti við stjórnvöld. Skólinn er háður því að fá viðurkenningu frá mennta- og
menningarmálaráðuneytinu og fjárveitingu úr ríkissjóði. Skólinn hlaut sína fyrstu
viðurkenningu 2003 sem var sjálfkrafa framlengd á tveggja ára fresti fram til 2011.
Samningur um fjárveitingu var gerður 2006 til þriggja ára. Hann var síðan framlengdur í eitt
ár 2010. Frá árinu 2011 til 2015 voru síðan gerðir 7 samningar vegna viðurkenninga á
skólanum sem stóðu í 6 til 12 mánuði og aldrei lá fyrir hvort þeir yrðu framlengdir. Skólinn
bjó þannig við stöðuga óvissu um framtíð sína frá einni önn til annarrar. Jafnframt voru
gerðar 3 úttektir á skólanum (Ríkisendurskoðun, erlendir sérfræðingar, Capacent). Þetta
er ða samningatímabil kostaði mikið álag á stjórnun skólans.
Hér verður ekki reynt að útskýra hvers vegna samningagerðin var svo er ð, einungis sagt að
það var ekki vegna neinna ytri athugasemda frá nemendum, starfsfólki eða faginu.
Niðurstöður úr úttektum voru allar jákvæðar fyrir skólann.
Í nóvember 2015 var síðan loks skrifað undir hefðbundinn þjónustusamning við skólann til
framtíðar.
Eins og áður segir þá er þetta nefnt til upplýsingar um ytri aðstæður, en ekki sem afsökun
fyrir neinu. Skólinn á alltaf að geta staðist ítarlega innri og ytri skoðun, sama hversu gefur á
bátinn.
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4.

ÚTFÆRSLA MATS, GAGNAÖFLUN

Gæðaker Kvikmyndaskóla Íslands byggir á alþjóðlegum viðmiðum og stöðlum, lögum og
regluverki sem sett hafa verið af mennta- og menningarmálaráðuneyti og innra regluverki
skólans. Ker sbundið innra og ytra mat er unnið samkvæmt samningum og reglum. Um
innra mat segir í reglum skólans:
18. gr. Gæði kennslu
Innra mat
Gæðaker KVÍ er sífellt í mótun en markmiðið er að vinna að stöðugu umbótaferli í
skólastar nu. KVÍ leggur áherslu á stöðugt endurmat innra starfs og fylgir í því skyni ferli sem
meðal annars felur í sér;
a) árlega endurskoðun námskrár,
b) eftirfylgni með skólastar og skuldbindingu þess við hæfniviðmið í námskrá,
c) greiningu á námsárangri, matsaðferðum kennara og drei ngu einkunna,
d) greiningu á mati nemenda á gæðum kennslu og skólastarfs,
Þessir þættir voru allir hafðir til hliðsjónar við skipulag innra matsins.
Unnið var samkvæmt vinnulagi sem kynnt er í handbók Íslenska matsfræðifélagsins (sjá
mynd 1).

4.1 Matsteymi, matsþættir
Í ljósi þess að fyrir lágu viðamiklar nýlegar ytri úttektir þá var ákveðið að fá nýtt sjónarhorn.
Matsteymið var sett saman með 6 reyndum innanhússtarfsmönnum, sem allir gegna
lykilstöðum og hafa allir starfað við skólann í 5 ár eða lengur. Tveir þeirra hafa starfað lengur
en 10 ár. Það lá því mikil reynsla og þekking í matsteyminu.
Matsteymi
Böðvar Bjarki Pétursson stjórnarformaður
Hilmar Oddsson rektor
Inga Rut Sigurðardóttir kennslustjóri
Ólöf Ása Böðvarsdóttir ritari og gjaldkeri
Sigrún Gylfadóttir fyrrum deildarforseti leiklistar og núverandi tengslafulltrúi
Sigurður Kristján Jensson tæknistjóri
Matsteymið hélt fjóra formlega fundi þar sem allir komu saman á tímabilinu maí til ágúst
2016 en auk þess voru margvísleg óformleg samskipti við framkvæmd matsins og við
vinnslu gagna.
Við val á matsþáttum voru 5 atriði höfð til hliðsjónar:
a) Menntunarstig kennara og nemenda er eitt helsta skilyrðið sem þarf að mæta í
væntanlegu samstar við HÍ. Þessa þætti verður að meta nákvæmlega.
b) Væntanleg úttekt erlendra sérfræðinga. Í fyrsta skipti frá Cilect úttekt (2012) eru fagleg
gæði skólans sem lista- og kvikmyndaskóla til skoðunar. Mikilvægt er að leggja mat á þætti
sem snúa beint að hinum faglega listnámi.
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c) Hvaða upplýsingar eru skólanum, stjórnendum og starfsfólki mikilvægar til að geta unnið
markvisst að uppbyggingastar . Matið verður að falla að núverandi gæðaker skólans.
d) Matið verður að falla að öðrum úttektum sem gerðar hafa verið á skólanum.
e) Matið verður að gefa heildstæða mynd af stofnuninni.
Ákveðnir voru eftirtaldir matsþættir
1. Menntunarstig kennara/leiðbeinenda & nemenda
2. Uppfylling markmiða frá 2013, árangur útskrifaðra, árangur skólamynda.
3. Uppfylling tillagna til úrbóta úr Capacent úttekt frá 2014
4. Greining sérgreina innan hverrar deildar með hliðsjón af hæfniviðmiðum
5. Greining kvikmyndagerðar/sýninga með hliðsjón af hæfniviðmiðum og almennum
viðmiðum
Þáttur 1 snýr að stöðluðum upplýsingum sem verða að vera á hreinu í háskólasamstar .
Liður 2 snýr að stefnumótun skólans og árangursmælingum. Þáttur 3 er tenging við nýja ytri
úttekt sem er mikilvægt fylgiskjal í þessu innra mati. Þættir 4 og 5 eru mat á faglegum
þáttum skólastarfsins.
Gagnaö un fór fram frá maí og fram í ágúst 2016.

4.2 Matsspurningar
Ákveðið var að leita eftir einföldum og skýrum upplýsingum sem alltaf væru settar fram
tölulega í tö um. Allar spurningar lutu að starfsemi vorannar 2016 nema þær sem lúta að
starfsþáttöku nemenda og drei ngu útskriftarmynda, þá var miðað við vorönn 2014.
Spurningar
Matsþáttur 1, Menntunarstig. Stærð. 52 kennarar og leiðbeinendur. 98 nemendur.
Ta a 1 heildarupplýsingar
Spurning 1: Hversu margir kennarar/leiðbeinendur hafa lokið MA pró
Spurning 2: Hversu margir kennarar/leiðbeinendur eru á metinni reynslu
Ta a 2, greining á metinni reynslu
Spurning 1: Hversu margir hafa starfsreynslu í kvikmyndaiðnaðinum minni en 5 ár
Spurning 2: Hversu margir reynslu meiri en 5 ár
Spurning 3: Hversu margir reynslu meiri en 10 ár
Ta a 3, greining á gerð reynslu
Spurning 1: Hversu margir hafa starfsreynslu í lykilhlutverki í meira en þremur bíómyndum
Spurning 2: Hversu margir hafa minni starfsreynslu en lykilhlutverk í þremur bíómyndum.*
Spurning 3: Hversu margir verulega þekktir, virtir eða frægir kennarar kenndu við skólann (celeb).
* Stórar heimildarmyndir, sjónvarpsseríur og áralöng vinnureynsla í sjónvarpi og í þjónustu er ígildi
bíómynda í ákveðnum hlutföllum
Ta a 3. Greining menntunar hjá kennurum og leiðbeinendum með MA gráðu. Landfræðileg okkun.
Spurning 1: Hversu margir kennarar/leiðbeinendur eru menntaðir í Bandaríkjunum
Spurning 2: Hversu margir eru menntaðir í Evrópu.
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Spurning 3: Hversu margir eru eingöngu menntaðir á Íslandi
Spurning 4: Hverjir eru menntaðir annars staðar en ofanritað.
Ta a 4. Greining menntunar, landfræðileg áhrif
Spurning 1: Hvar hafa estir kennarar/leiðbeinendur KVÍ hlotið menntun.
Spurning 2: Hvar hafa næst estir hlotið menntun
Spurning 3: Hvar hafa þriðju estir hlotið menntun
Ta a 5. Greining menntunar, magn
Spurning 1: Hversu margir eru bara með eina menntun, einfalt MA próf
Spurning 2: Hversu margir eru með viðbótarmenntun
Spurning 3: Hversu margir eru með doktorspróf
Spurning 4: Hvert er hlutfall kennaramenntaðra í hópnum

Matsþáttur 2, Uppfylling markmiða frá 2013, árangur útskrifaðra, árangur skólamynda.
Tvö helstu viðmiðin gagnvart markmiðunum voru tölulegar stærðir um stöðu útskrifaðra í atvinnulí nu
og um árangur skólamynda á hátíðum. Rannsóknin laut því að þeim þáttum. Úrtakið var
nemendahópur sem útskrifaðist fyrir 24 mánuðum, eða vorið 2014, samtals 27 nemendur.
Ta a 1, um atvinnuþáttöku
Spurning 1. Hversu margir hafa unnið skemur en sex mánuði við fagið eftir útskrift
Spurning 2. Hversu margir hafa unnið lengur en sex mánuði.
Spurning 3. Hversu margir hafa unnið 12 mánuði eða lengur
Spurning 4. Hversu margir hafa unnið allan tímann frá útskrift
Spurning 5. Hversu margir hafa ekkert unnið
Spurning 5: Hversu margir hafa gegnt lykilstörfum í kvikmyndagerð
Ta a 2, árangur útskriftarmynda
Spurning 1. Hversu margar skólamynda voru sýndar á opinberum hátíðum
Spurning 2. Hversu margar voru sýndar í sjónvarpi.
Spurning 3. Hversu margar voru sýndar á sérstökum sýningum
Spurning 4. Hversu margar voru einungis sýndar á útskrift og ekkert eftir hana.
Ta a 3, atvinnuþátttaka í stórum verðlaunaverkefnum (stikkprufur)
Spurning 1. Hversu margir útskrifaðir nemendur eru á kreditlista bíómyndarinnar Hrúta
Spurning 2. Hversu margir eru á kreditlista sjónvarpsseríunnar Ófærðar
Matsþáttur 3. Uppfylling tillagna til úrbóta úr Capacent úttekt frá 2014
Spurning 1: Hversu mörgum tilögum hefur verið hrint í framkvæmd og lokið
Spurning 2: Hversu margar tillögur eru í vinnslu
Spurning 3. Hversu margar bíða framkvæmda
Spurning 4: Hversu margar hefur ekkert verið unnið við
Spurning 5: Eru einhverjar sem ekki eru á leið í framkvæmd
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Matsþáttur 4. Greining sérgreina innan hverrar deildar með hliðsjón af hæfniviðmiðum. Magn:
Sérgreinar eru samtals 14, mismargar á deildum. Námskeiðin eru 57. Alls eru því til skoðunar rúmlega
40% af kennslu í skólanum og sá hluti hennar sem á að vera næst sérhæ ngunni í fagkennslunni.
Deild 1:

Deild 2:

Deild 3:

Deild 4:

Mynd 13: Mynd sýnir námskrá 2016-2017, úttekt á leiklist fór fram á námskrá 2015-2016
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Ta a 1. Mat á kennaragæðum hverrar sérgreinar (Námslína, 4 námskeið, 1. til 4. önn. )
Spurning 1: Fjöldi kennara með MA gráðu
Spurning 2: Fjöldi kennara með 5 ára starfsreynslu eða meira
Spurning 3: Hver er meðaltalsstarfreynsla við skólann
Ta a 2. Mat á gæðum verkefnum og prófa
Spurning 1: Hver er heildarmeðaleinkunn nemenda
Spurning 2: Hver er ge n meðaleinkunn fyrir verkefni og próf (Mat úttektaraðila.)
Spurning 3: Hver er meðaleinkunn úr kennslumati nemenda
Matsþáttur 5. Greining kvikmyndagerðar/sýninga með hliðsjón af hæfniviðmiðum og almennum
viðmiðum. Magn: Tæplega 100 myndir eru til skoðunar og gefnar einkunnir á skalanum 0 – 10. Viðmið
við einkunargjöf eru í almennum reglum námskrár og í hæfniviðmiðum námskeiða.
Ta a 1
Spurning 1: Hversu margar myndir fá falleinkun 0 – 4,5
Spurning 2: Hversu margar myndir fá einkun á bilinu 5 til 7.
Spurning 2: Hversu margar á bilinu 7 – 9
Spurning 4: Hversu margar á bilinu 9 – 10
Spurning 5: Hver er meðaleinkunn allrar kvikmyndagerðar/sýninga á önninni.
Matsspurningarnar þróuðust síðan þegar farið var að vinna með þær, en inntakið breyttist ekki.
Í fylgiskjölum má sjá endanlegar spurningar.
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4.3 Viðmið
Menntunarstig kennara/leiðbeinenda & nemenda.
Viðmið: 70% kennara/leiðbeinenda með MA gráðu, 30% með metna reynslu. 80% með
reynslu y r 5 ár. 40% séu með kennaramenntun. 80% nemenda séu með stúdentspróf. 20%
séu með staðfesta sambærilega menntun eða reynslu.

Uppfylling markmiða frá 2013, árangur útskrifaðra, árangur skólamynda.
Viðmið:
a. Fjöldi mynda framleiddar í skólanum sem komast inn á viðurkenndar kvikmyndahátíðir
Markmið 10 til 20 á ári
b. Fjöldi mynda sem vinna virtar alþjóðlegar kvikmyndahátíðir
Markmið 1 til 2 á ári
c. Fjöldi útskrifaðra nemenda sem fara beint í vinnu úti í faginu að námi loknu.
Markmið 50 á ári innlend deild, 50 á ári erlend deild (63%)
d. Fjöldi nemenda sem fær vinnu sem nýir í lykilstörfum að námi loknu
Markmið 5 á ári innlend deild, 5 á ári erlend deild
Hér er um viðmiðunarmarkmið að ræða þar sem horft er 10 ár fram í tímann til 2024. Byrjað
var að vinna eftir stefnumótun markmiðssetningar 2013 á vorönn 2014. Hópurinn sem er til
skoðunar er sá sem útskrifaðist vorið 2014. Hér er því mæling á stöðu í uppha
markmiðsferils.

Uppfylling tillagna til úrbóta úr Capacent úttekt frá 2014
Viðmið: að allar tillögur 100% séu í einhverskonar afgreiðsluferli
50% tilagna ha verið að fullu framkvæmdar
30% tillagna ha verið settar á áætlun og að hluta framkvæmdar
20% tillagna ha verið settar áætlun en ekkert verið framkvæmt
Greining sérgreina innan hverrar deildar með hliðsjón af hæfniviðmiðum
Viðmið: Að heildareinkunn fyrir kennslustarf á sérgreinum sé ekki undir 6 og helst y r 8
Greining kvikmyndagerðar/sýninga með hliðsjón af hæfniviðmiðum og almennum
viðmiðum
Viðmið: Að heildareinkunn fyrir kvikmyndagerð og sýningar sé ekki undir 6 og helst y r 8
Rannsóknir sýndu margvíslegar a eiddar niðurstöður sem ekki voru gerð sérstök viðmið fyrir,
en hver matsþáttur fékk að lágmarki eitt viðmið.
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5.

ÚRVINNSLA OG GREINING GAGNA

5.1. Menntunarstig kennara/leiðbeinenda & nemenda
VIÐMIÐ: 70% kennara/leiðbeinenda með MA gráðu, 30% með metna reynslu. 80% með
reynslu y r 5 ár. 40% séu með kennaramenntun. 80% nemenda séu með stúdentspróf. 20%
séu með staðfesta sambærilega menntun eða reynslu.
UPPLÝSINGAÖFLUN
Kennarar / leiðbeinendur
Með MA menntun eða ígildi
Með BA menntun
Önnur háskóla eða fagmenntun
Með metna reynslu
Heildafjöldi

Fjöldi
22
10
11
9
52

Prósent
42.31%
19.23%
21.15%
17.31%

Mynd 14: Menntunarstig kennara/leiðbeinenda

NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum

MA menntun
Lægri menntun, metin reynsla

Viðmið
70%
30%

Niðurstaða
42%
58%

Mynd 15: Niðurstaða menntunarstigs
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STARFSREYNSLA lengd
Minna en mm ár
Meira en mm ár
Meira en 10 ár
Samtals:

Fjöldi
6
17
29
52

Prósentur
11.54%
32.69%
55.76%

Mynd 16: Starfsreynsla - lengd

NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum

Starfsreynsla meiri en 5 ár

Viðmið
80%

Niðurstaða
88%

Mynd 17: Niðurstaða starfsreynslu lengdar
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STARFSREYNSLA gerð
Meira en þrjár bíómyndir í lykilhlutverki
Minna en þrjár bíómyndir
Unnið við stór sjónvarpsverkefni, löng reynsla
Samtals:
Verulega þekktir, virtir eða frægir kennarar

Fjöldi
24
7
21
52
13

Prósentur
46.15%
13.46%
40.38%

Mynd 18: Starfsreynsla gerð

Landfræðileg okkun bakgrunnsmenntunar
Menntun frá
Bandaríkjunum
Evrópu
Íslandi
annars staðar frá
Samtals

Fjöldi
11
24
17
0
52

Prósentur
21.15%
46.15%
32.69%
0.00%

Mynd 19: Niðurstaða starfsreynslu lengdar
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Land sem hefur
menntað esta kennara
1.sæti:
2.sæti:
3.sæti:
4.sæti:

Land
Ísland
Bretland
Bandaríkin
Danmörk

Prósentur
32.69%
30.77%
21.15%
13.46%

Mynd 20: Land sem hefur menntað esta kennara

Menntunarmagn þeirra sem erum með MA gráðu
MA próf
2
Aukið MA próf
13
Hlutfall kennaramenntaðra
11.54%
NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum
Viðmið
Hlutfall kennaramenntaðra
40%

Niðurstaða
12%
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Menntunarstig nemenda (vorönn ´16)
Fjöldi með:
stúdentspróf
meira en 100 einingar
minna en 100 einingar

Fjöldi
59
9
30

Prósentur
60,2
9,2
30,6

Mynd 21: Menntunarstig nemenda

NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum

Hlutfall stúdenta
Hlutfall metinna

Viðmið
80%
20%

Niðurstaða
60%
40%

Mynd 22: Niðurstaða menntunarstigs nemenda
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Niðurstaða í orðum: Nokkuð vantar uppá að viðmið náist í menntunarmagni
kennara/leiðbeinenda og inntökumenntun nemenda. Töluvert vantar uppá að viðmið um
kennaramenntun náist. Viðmið um reynslu næst vel rúmlega.
Áreiðanleiki niðurstaðna: Mikill, þar sem að stærstum hluta er unnið með fyrirliggjandi gögn
skólans.
Styrkleikar: Mjög reynslumikið kennara/leiðbeinendalið. Þrátt fyrir að viðmið um menntun
kennara/leiðbeinenda náist ekki þá er menntunarstig hátt og mjög lítið um
kennara/leiðbeinendur sem eingöngu eru metnir á reynslu. Menntunarlegur bakgrunnur er
einnig mjög fjölbreyttur og þeir sem hafa MA gráðu eru estir með viðbótamenntun að auki.
Þrátt fyrir að viðmið um menntunarstig nemenda við inngöngu náist ekki, þá er hlutfall
stúdenta eigi að síður fremur hátt.
Veikleikar: Að viðmið náist ekki, sérstaklega varðandi menntunarstig nemenda við inngöngu.
Viðbrögð við niðurstöðum: Ekkert í niðurstöðum kemur á óvart. Það var vitað að viðmið
væru há og við myndum væntanlega ekki ná þeim í menntunarstigi kennara/leiðbeinenda og
nemenda, og alls ekki í kennaramenntun. Almennt má segja að hlutfallið sé þó betra en
reiknað var með. Mjög ánægjulegt er að sjá hversu reynslumikið kennara/leiðbeinendaliðið
er og bakgrunnur þeirra fjölbreyttur. Það fellur vel að skólastefnunni.

5.2 Uppfylling markmiða frá 2013, árangur útskrifaðra, árangur skólamynda
Hversu margir af þeim sem útskrifuðust fyrir 24 mánuðum (vor 2014) hafa unnið í faginu
Fjöldi 24 - Náðist í 24 af 27
Atvinnuþátttaka útskrifaðra
minna en sex mánuði
meira en sex mánuði
meira en 12 mánuði
allan tímann
ekkert

Fjöldi
6
3
6
8
1

Prósent
25%
13%
25%
33%
4%

Mynd 23: Atvinnuþáttaka útskrifaðara
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NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum
Viðmið
63%

Í vinnu að loknu námi

Niðurstaða
80 - 90%

Mynd 24: Niðurstaða atvinnuþáttöku útskrifaðara

Hversu margir af þeim sem útskrifuðustu á vorönn 2014 hafa gegnt lykilstörfum í
kvikmyndagerð (aðalleikari, aðaltökumaður, leikstjóri, aðalframleiðandi o.s.frv)
Fjöldi: 19
NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum

Lykilstöður

Viðmið
5

Niðurstaða
19

Mynd 25: Lykilstöður
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Hversu margar af útskriftarmyndum 2014 fóru í drei ngu
á hátíðir
10
í sjónvarp
2
í sérsýningar
1
Icelandair in ight
annað
1
engin sýning frá útskrift
13

Mynd 26: Útskriftarmyndir í drei ngu

NIÐURSTAÐA með hliðsjón af viðmiðum
Myndir á viðurkenndar kvikmyndahátíðir
Verðlaun

Viðmið
15
2

Niðurstaða
10
1

Mynd 27: Niðurstaða á drei ngu mynda
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Stikkprufur sem skólinn gerði á fjölda og hlutverkum útskrifaðra nemenda í tveimur stórum
íslenskum verkefnum frá árinu 2015 sem fengu mikla alþjóðlega drei ngu
Mynd
Hrútar:
Ófærð:

Fjöldi útskrifaðra í tökuliði
12 útskrifaðir
12 -

Í þessum hluta þar sem fjallað er um uppfyllingu viðmiða í tengslum við langtímamarkmið
varðandi atvinnuþátttöku, verðlaun og viðurkenning, er rétt að nefna einn þátt sem er ákveðin
mælistika á árangur. KVÍ hefur frá 2013 tekið þátt í keppni meðal kvikmyndaskóla sem fer fram
á vegum Cilect, alþjóðasamtaka kvikmyndaskóla. Á hverju ári keppa þeir sín á meðal í
nokkrum efnis okkum og KVÍ hefur sent inn myndir í okkinn leiknar stuttmyndir. Skólarnir
greiða síðan myndunum atkvæði. Þetta er ákveðin vísbending um stöðu KVÍ í samanburði við
aðra kvikmyndaskóla. Alls eru tæplega 150 skólar í samtökunum og þar af allir þeir bestu.
Niðurstaða hefur verið eftirfarandi:
Ár
sæti
2013
57
2014
70
2015
52
2016
20
KVÍ hefur þannig alltaf verið fyrir ofan miðju og nú síðast í topp 20, sem mjög góður árangur.
Niðurstaða í orðum: Viðmið varðandi atvinnuþáttöku nást og rúmlega það. Viðmið varðandi
kvikmyndahátíðaþátttöku næst ekki að fullu og ekki heldur viðmið um verðlaun.
Áreiðanleiki niðurstaðna: Nokkuð góður þar sem upplýsingar fást með beinum samtölum
við þá sem er verið að rannsaka. Bagalegt að ekki náðist í þrjá þar sem vitað er að minnsta
kosti tveir þeirra hafa verið virkir, en ekki var hægt að setja þá inn nema fá staðfestingar.
Niðurstöður eru þó mjög vel marktækar.
Styrkleikar: Það eru miklir styrkleikar að stór hluti nemenda skuli verða virkur í iðnaðinum
strax að námi loknu. Það er skýr staðfesting þess að fagið metur nám í skólanum hátt.
Veikleikar: Náum ekki viðmiðum varðandi verðlaun en erum á blaði.
Viðbrögð við niðurstöðum: Frábærar niðurstöður varðandi atvinnuþátttökuna og reyndar líka
varðandi drei ngu útskriftarmynda á hátíðir. Í þessum lið liggur þó fyrir að viðmið hefðu mátt
vera nákvæmari, þótt það ha ekki beinlínis áhrif á niðurstöðuna. Fjöldi í lykilstöður hefði
mátt skilgreinast nánar, þ.e. að einskorðast við stór verk, eins og leiknar bíómyndir. Þar var
viðmiðið 5, en niðurstaðan 19. Það er reyndar mjög áhugavert að svo stór hluti skuli hafa
tekið að sér lykilstörf á fyrstu 24 mánuðum eftir nám, en þetta snýr fyrst og fremst að smærri
verkum, stuttmyndum, auglýsingum og svo framvegis. Jafnframt hefði
kvikmyndahátíðaviðmiðið mátt vera nákvæmara, þ.e. miða við virtar viðurkenndar
keppnishátíðir þar sem listi um hátíðir hefði legið fyrir sem undirliggjandi gagn. Engu að
síður er drei ng myndanna mjög ásættanleg þar sem í 9 tilfellum af 10 er um að ræða
drei ngu á hátíðir erlendis.

5.3 Uppfylling tillagna til úrbóta úr Capacent úttekt frá 2014
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Fjöldi ábendinga og tillagna
Tillögur sem hafa verið að fullu framkvæmdar
Tillögur settar á áætlun og að hluta framkvæmdar
Tillögur settar á áætlun en ekki settar í gang
(Ábendingar sem ekki kalla á framkvæmdir

41
16
19
6
5)

NIÐURSTÖÐUR með hliðsjón af viðmiðum
Tillögur sem hafa fengið meðhöndlun
Tillögur sem hafa verið framkvæmdar að fullu
Tillögur að hluta framkvæmdar
Tillögur á áætlun en engar framkvæmdIr

Viðmið
100%
50%
30%
20%

Niðurstaða
100%
39%
46%
14%

Mynd 28: Afgreiðsla á tillögum til úrbóta

Niðurstaða í orðum: Þótt heldur færri atriði ha verið kláruð að fullu en viðmiðið segir til um
þá er heildarniðurstaðan að viðmið ha náðst. Mörg af þessum verkefnum eru langtímaeða þróunarverkefni sem munu klárast á næstu misserum.
Áreiðanleiki niðurstaðna: Mikill, þar sem um er að ræða innanhússupplýsingar sem eru
aðgengilegar.
Styrkleikar: Stjórnker slegur styrkur til að vinna að innri þróun og endurbótum. Viðmiðum
náð.
Veikleikar: Að þættir eins og rafrænt nemendabókhald sé ekki komið í gagnið.
Viðbrögð við niðurstöðum: Niðurstaðan er í samræmi við væntingar enda hafa tillögur
úttektaraðila verið virkt gagn í stjórnun skólans.

34

5.4 Greining sérgreina innan hverrar deildar með hliðsjón af
hæfniviðmiðum
D1: Leikstjórn/Framleiðsla - sérgreinar
Heiti Teg
LST: Leikstjórn,
FRL: Framleiðsla,

Fj náms.
4 námskeið
4 námskeið

Heildareinkunn
8.38
7.66

DEILD 2: Skapandi tækni - sérgreinar
Heiti Teg
KVM: Kvikmyndataka,
HLE: Hljóð,
KLM: Klipping
MBR: Myndbreyting

Fj náms.
4 námskeið
4 námskeið
4 námskeið
4 námskeið

Heildareinkunn
8.76
7.24
8.85
7.93

DEILD 3: Handrit/Leikstjórn - sérgreinar
Heiti Teg
BÍÓ: Handrit í fullri lengd
LST: Leikstjórn
LOR, HEH, SVI, TLS, LSÞ, AÐL, Sex teg

Fj náms.
4 námskeið
4 námskeið
6 námskeið

Heildareinkunn
8.31
8.62
8.49

DEILD 4: Leiklist – sérgreinar
Heiti Teg
LEH: Leikur og hrey ng
LES: Leiksköpun
LRS: Leikur og rödd, söngur
LRT: Leikur og rödd, texti
LET: Leiktækni

Fj náms.
4 námskeið
4 námskeið
4 námskeið
4 námskeið
3 námskeið

Heildareinkunn
8.28
8.47
8.23
8.20
8.11

NIÐURSTÖÐUR með hliðsjón af viðmiðum
Viðmið
D1 Lágmark 6 -Markmið y r 8
D2 - - D3 - - D4 - - -

Niðurstaða
8.02
8.20
8.47
8.26

Niðurstaða í orðum: Viðmið nást og sýna fram á jöfn gæði í sérgreinakennslu skólans.
Áreiðanleiki niðurstaðna: Er góður að því leyti að mjög margir þættir voru skoðaðir
ker sbundið til að fá út niðurstöðu. Í svona viðamikilli rannsókn má hinsvegar alltaf spyrja
hvort og hvenær nægilegum upplýsingum er safnað. Jafnframt eru áhættuþættir með, eins
og t.d. einkunnargjöf til nemenda, sem hefur töluvert vægi, hvort fullt jafnvægi er á milli
námskeiða og deilda í einkunnargjöf. Ekki varð vart við neina slíka bjögun í rannsókninni, en
þetta er nefnt til að benda á að við túlkun niðurstaðna þarf alltaf að meta rannsóknargögnin
samhliða.
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Styrkleikar: Jöfn gæði og viðmiðum náð.
Veikleikar: Allar deildir standast efri mörk viðmiða þannig að veikleikar eru ekki dregnir fram
Viðbrögð við niðurstöðum: Niðurstaðan er verulega góð og sýnir fram á gæðakennslu í
sérgreinum. Það kemur ekki á óvart að Deild 3 skuli skora hæst, enda hefur hún verið ein
sterkasta deildin undanfarin misseri. Jafnframt kemur ekki á óvart að D1 er lægst en þar
hefur gæðaker skólans kallað á styrkingu sem hefur verið í gangi. Nokkuð kemur á óvart
hvað Leiklistin er há en þar hefur gæðaker einnig aggað á styrkingu. Það misræmi kallar á
að gögn leiklistar skuli rýnd enn frekar. En það verður ekki hjá því litið að heildarniðurstaða er
mjög hvetjandi og góð.
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5.5 Greining kvikmyndagerðar/sýninga með hliðsjón af hæfniviðmiðum
og almennum viðmiðum
Niðurstöður:
D1
Heiti
LSJ 105
TON 103
AUG 103
STU 106
HEM 104
LOK 208

Teg
Pilot
Tónlistarmyndband
Auglýsing
Stuttmynd
Heimildarmynd
Útskriftarmynd

Einkunn
7.0
7.0
6.0
9.0
8.3
9.0

D2
Heiti
KVM 204 og KLM 204
KVM 305 og klm 304
LHO 208

Teg
Mynd án orða
Heimildarmynd
Útskriftarmynd

Einkunn
7.9
(sérgreinarnámskeið)
7.7
(sérgreinarnámskeið)
9.0

D3
Heiti
LOH 206
LOH 306
LOH 408

Teg
Heimildarmyndir
Aðlögun
Útskriftarmyndir

Einkunn
7.3
8.5
8.3

D4
Heiti
SJL 103
LSJ 104
LEI 106
LOL 208

Teg
Sjónvarpsþáttur
Pilot
Leiksýning
Útskriftarmyndir

Einkun
x
(framleiðslulaus)
7.0
6,5
7.8

Sameiginlegt
LOK 106, LHO 106, LOH 106, LOL 106

7.5

Meðaleinkun 7,7

NIÐURSTÖÐUR með hliðsjón af viðmiðum
Viðmið
Lágmark 6 -Markmið y r 8

Niðurstaða
7.7

Niðurstaða í orðum: Niðurstaðan er innan viðmiðunarmarka en nær ekki markmiði.
Áreiðanleiki niðurstaðna: Töluvert mikill. Mjög ker sbundin skoðun út frá þröngu sjónarhorni,
þar sem beitt er aðferðum námskrár. Mjög margir ólíkir matsþættir liggja að baki hverri
einkunn. Fyrirvari er að hér er verið að meta, skoða og bera saman sköpunarverk þar sem
beita þarf huglægu mati við marga þætti. Huglægt mat, sem allir listaskólar þurfa að vinna
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með, er auðvitað mjög vandasamt, sérstaklega þegar kemur að jafnvægi á mati frá einu verki
til annars.
Styrkleikar: Útskriftarmyndir eru sterkar, með meðaleinkunn 8,5, þar af eru tvær deildir D1 og
D2 með 9,0 í einkunn sem er einstaklega góður árangur. Það er mjög mikilvægt að
lokamyndir, þar sem nemendur sýna fram á hæfni sína við útskrift, séu þetta góðar. Nokkur
önnur námskeið sýna einnig eftirtektarverðan árangur með einkunnir frá 8,3 upp í 9,0.
Veikleikar: Alls eru mm námskeið með 7,0 í einkunn eða undir því. Þar eru veikleikar í
gæðum.
Viðbrögð við niðurstöðum: Ekki kemur á óvart að breidd sé í gæðum framleiðslunnar. Það
þarf greinilega að setja fókus á hvernig má bæta nokkur framleiðslunámskeið. Jafnframt
þarf tryggja að gæði útskriftarmynda haldist og aukist.
Í fylgiskjali 5 eru tenglar inn á allar myndirnar sem skoðaðar voru.

6.

UMBÆTUR OG AÐGERÐIR

Markmiðið með umbótum er að styrkja veikleika án þess að veikja styrkleika

6.1

Menntunarstig

Matsþáttur: Menntunarstig kennara/leiðbeinenda & nemenda
Verkefni: Að auka menntunarstig nemenda við inngöngu, þannig að hlutfallið hækki úr 60% í
80 til 90%. Að auka menntunarstig kennara/leiðbeinenda við skólann.
Lausn: Mestu skiptir að lokið sé frágangi viðurkenningar háskóla til að styrkja diplomuna og
tryggja að skólinn falli eðlilega að skólaker nu, þannig að nemendur ha skýra valkosti að
námi loknu. Slík staða myndi fjölga umsóknum stúdenta í skólann og hækka hlutfallið hratt.
Hvað menntunarstig kennara/leiðbeinenda varðar þá er það langtímaverkefni. Rannsóknin
sýnir að skólinn hefur á að skipa mjög reynslumiklu kennaraliði hvað faglega þáttinn varðar
sem jafnframt hefur fremur hátt menntunarstig. Aukning á kennurum/leiðbeinendum með
MA gráðu og kennsluréttindi má alls ekki bitna á þeim styrk sem fólginn er í reynslunni.
Markmiðið er því að hækka menntunarstigið án þess að draga úr reynslunni. Þetta má gera
með því að vera enn einbeittari í leit að reynslumiklum kvikmyndagerðarmönnum með
meistaragráðu sem geta kennt ásamt því að vakta fagfólk sem bætir við sig
kennaramenntun. Viðmiðið um 70% kennara/leiðbeinenda með meistaragráðu og 40% með
kennaramenntun ætti að geta náðst á 5 árum. Ástæða er hins vegar til að árétta að gæði
kennara/leiðbeinenda við skólann eru mjög góð og standast samanburð við bestu
kvikmyndaskóla.
Aðgerðir: Ljúka viðurkenningar- og samningaferli við Háskóla Íslands sem staðið hefur
síðastliðin mm ár. Leggja áherslu á að hækka hlutfall stundakennara með meistarpróf og
kennsluréttindi, án þess þó að það bitni á háum gæðum sem eru nú til staðar í kennara- og
leiðbeinendahópi.
Ábyrgðaraðilar: Stjórnarformaður, rektor.
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6. 2 Markmið
Matsþáttur: Uppfylling markmiða frá 2013, árangur útskrifaðra, árangur skólamynda.
Verkefni: Hvernig viðhöldum við góðri atvinnuþátttöku útskrifaðra nemenda? Hvernig aukum
við hana enn frekar og tryggjum að þeir bestu komist í lykilstöður í stórum verkefnum?
Hvernig stuðlum við að því að útskriftarverk fái drei ngu á bestu hátíðir og hljóti
viðurkenningar og verðlaun?
Lausn: Almenna svarið við öllum þessum spurningum er; að halda úti hágæðaskólahaldi þar
sem nemendur útskrifast með samkeppnihæfa hæfni af hæstu gráðu. Sértæka svarið er; að
styðja betur við bakið á útskrifuðum nemendum og aðstoða við drei ngu og kynningu
skólamynda. Þessu hlutverki hefur skólinn þegar sinnt að nokkru, má þar til dæmis nefna
rekstur kynningarvefsins casting,is sem kynnir útskrifaða leikara frá skólanum. Í bígerð er að
setja á stofn alhliða atvinnumiðlun þar útskrifaðir geta komið sér á framfæri. Þá hefur verið
sett á laggirnar sérstök staða tengslafulltrúa við skólann sem hefur annars vegar það
hlutverk að aðstoða útskrifaða við að fá vinnu og hins vegar að kynna og dreifa
skólamyndum.
Aðgerðir: Skipan tengslafulltrúa sem heldur áfram að þróa samstarf skólans við
kvikmyndafyrirtæki og sjónvarpsstöðvar. Vinnur að uppsetningu atvinnumiðlunarvefs og
hefur umsjón með honum. Aðstoðar nemendur vegna framhaldsnáms. Kortleggur
kvikmyndahátíðir og hefur y rumsjón með drei ngu mynda. Hefur tengingu inn í
framleiðslulínur skólans og eftirmenntun. Sigrún Gylfadóttir, fyrrum deildarforseti leiklistar,
hefur þegar ha ð störf í hlutastöðu í þessu star , sem verður full staða frá áramótum.
Endurskoða viðmið við langtímamarkmið um atvinnuþátttöku, drei ngu á hátíðir og verðlaun,
þannig að þau séu útfærð nánar.
Ábyrgðaraðilar: Rektor, tengslafulltrúi

6.3

Umbótatillögur Capacent 2014

Matsþáttur: Uppfylling tillagna til úrbóta úr Capacent úttekt frá 2014
Verkefni: Hvernig ljúkum við jótt og vel öllum aðgerðum vegna tillagna til úrbóta sem settar
eru fram í úttekt Capacent?
Lausn: Að halda áfram innleiðslu breytinga í takt við aðra gæðaþróun skólans.
Aðgerðir: Að forgangsraða ókláruðum verkefnum frá Capacent úttekt og setja þau á
tímaáætlun
Ábyrgðaraðilar: Rektor, kennslustjóri
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6.4

Gæði sérgreina

Matsþáttur: Greining sérgreina innan hverrar deildar með hliðsjón af hæfniviðmiðum
Verkefni: Hvernig viðhöldum við góðri stöðu í sérgreinakennslu og hvernig tryggjum við að
gæðaeftirlit sé eins áreiðanlegt og mögulegt er?
Lausn: Með því að viðhalda núverandi viðmiðum í kennslu og námskipulagi þá er líklegt að
gæðin haldi. Vísbendingar eru greinilegar um að ker n virki. Hins vegar þurfum við að þróa
gæðaker n enn betur þannig að þau taki skýrar utanum hugsanlega veikleika og galla. Til
dæmis má styrkja símat á námsgögnum, prófum og kennslu frá öðru sjónarhorni en frá
nemendum. Nýta þarf þessa rannsókn í þá þróun.
Aðgerðir: Uppfæra núverandi gæðamat, sem hefur verið að gera innri úttekt á tveimur
sérgreinum á önn, þannig að allar sérgreinar og reyndar kjarni og kvikmyndagerð líka, hafa
verið metin að lágmarki á fjögra ára fresti. Þessa tíðni þarf að auka þannig að sérgreinar,
stoðgreinar, kvikmyndagerð og kjarni fái heildarmat eftir hverja önn.
Ábyrgðaraðilar: Rektor, kennslustjóri, deildarforsetar

6.5

Gæði kvikmyndagerðar

Matsþáttur: Greining kvikmyndagerðar/sýninga með hliðsjón af hæfniviðmiðum og
almennum viðmiðum
Verkefni: Hvernig tryggjum við áfram góðan árangur útskriftarmynda? Hvernig aukum við
gæði útskriftarmynda þannig að þær fái enn betri drei ngu á bestu hátíðum og vinni
verðlaun? Hvernig jöfnum við gæði framleiðslunnar? Hvernig lágmörkum við hættu á slökum
verkefnum?
Lausn: Viðhalda þarf núverandi metnaði gagnvart útskriftarverkefnum, með þeim aðferðum
og viðmiðum sem þar gilda. Auka þarf gæðin með því að kynna nemendum skarpari
markmið um drei ngu myndanna þannig að þær verði enn betri “lykill” þeirra út í fagið.
Bregðast þarf strax við gagnvart slökum verkefnum.
Aðgerðir: - Kortleggja hátíðir (og drei ngaraðila) sem skólinn vill stefna útskriftarmyndum á
til að hljóta viðurkenningar. Kynna metnað stjórnenda fyrir nemendum og veita þeim þá
þjónustu sem þarf svo árangur náist..
Búa til viðbúnaðaráætlun sem fer í gang ef framleiðsla er slök eða óviðunandi. Greina þarf
hvers vegna það gerðist og skila niðurstöðum um hvernig koma á í veg fyrir að það gerist
aftur.
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6.6 Umbætur og aðgerðir, samantekt
- Ljúka viðurkenningar- og samningaferli við Háskóla Íslands sem staðið hefur síðastliðin
mm ár. Leggja áherslu á að hækka hlutfall stundakennara með meistarpróf og
kennsluréttindi, án þess þó að það bitni á háum gæðum sem eru nú til staðar í kennara- og
leiðbeinendahópi..
- Skipan tengslafulltrúa sem heldur áfram að þróa samstarf skólans við kvikmyndafyrirtæki
og sjónvarpsstöðvar. Vinnur að uppsetningu atvinnumiðlunarvefs og hefur umsjón með
honum. Aðstoðar nemendur vegna framhaldsnáms. Kortleggur kvikmyndahátíðir og hefur
y rumsjón með drei ngu mynda. Hefur tengingu inn í framleiðslulínur skólans og
eftirmenntun. Sigrún Gylfadóttir, fyrrum deildarforseti leiklistar, hefur þegar ha ð störf í
hlutastöðu í þessu star , sem verður full staða frá áramótum. Endurskoða viðmið við
langtímamarkmið um atvinnuþátttöku, drei ngu á hátíðir og verðlaun, þannig að þau séu
útfærð nánar.
- Að forgangsraða ókláruðum verkefnum frá Capacent úttekt og setja þau á tímaáætlun.
- Uppfæra núverandi gæðamat, sem hefur verið að gera innri úttekt á tveimur sérgreinum á
önn, þannig að allar sérgreinar og reyndar kjarni og kvikmyndagerð líka, hafa verið metin að
lágmarki á fjögra ára fresti. Þessa tíðni þarf að auka þannig sérgreinar, stoðgreinar,
kvikmyndagerð og kjarni fái heildarmat eftir hverja önn.
- Kortleggja hátíðir (og drei ngaraðila) sem skólinn vill stefna útskriftarmyndum á til að
hljóta viðurkenningar. Kynna metnað stjórnenda fyrir nemendum og veita þeim þá þjónustu
sem þarf svo árangur náist.
- Búa til viðbúnaðaráætlun sem fer í gang ef framleiðsla er slök eða óviðunandi. Greina þarf
hvers vegna það gerðist og skila niðurstöðum um hvernig koma á í veg fyrir að það gerist
aftur.

7. NIÐURSTÖÐUR ÚTTEKTAR
Kvikmyndaskóla Íslands starfar samkvæmt mjög háleitum markmiðum. Spurningin hér í
niðurstöðum er: Hvaða upplýsingar gefur þetta innra mat gagnvart þeim markmiðum? Fyrst
að styrkleikum: Gæði og magn kennara og leiðbeinenda er mjög hátt. Í fyrsta lagi er mikill
fjöldi, 52 á einni önn þar af 13 stór nöfn í faginu, sem fellur vel að þeirri skólastefnu að
nemendur skuli hafa aðgengi að mörgum kennurum. Þrátt fyrir að menntunarviðmið ha ekki
náðst að fullu, þá starfsreynslan mjög há, tæp 60% y r 10 ár í iðnaðinum og 90% y r 5 ár,
50% hafa unnið í lykilstörfum meira 3 bíómyndum. Menntunarstig er líka hátt í raun, þar sem
83% kennara er með fagnám, BA nám eða MA gráðu (42%). Matið staðfestir að það eru
reyndir menntaðir, starfandi kvikmyndagerðarmenn að kenna, sem skólinn telur lykilatriði
gagnvart því að nemendur nái árangri bæði innan skólans og eftir nám. – Matið sýndi
frábæran árangur í atvinnuþátttöku nemenda. Metnir voru 27 nemendur sem útskrifast höfðu
fyrir 25 mánuðum. Af þeim höfðu 96% starfað eitthvað í faginu, þar af 58% í meira en 12
mánuði eða allan tímann (33%). 19 útskrifaðir höfðu unnið einhver lykilstörf í kvikmyndagerð
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sem sýnir að þeir eru líka í framlínunni. Þessi niðurstaða er mjög hvetjandi og sýnir að
menntun frá skólanum er lykill að inngöngu í fagið. Drei ng útskriftarmynda var einnig góð,
en 10 þeirra höfðu verið samþykktar og sýndar á erlendum kvikmyndahátíðum. – Greining á
náminu sjálfu, sem var viðamesti hluti matsins, er einnig mjög uppörvandi. Metnar voru allar
sérgreinar skólans, (14 námslínur, 57 námskeið) út frá fyrirliggjandi hæfniviðmiðum. Hér var
um mjög viðamikið mat að ræða sem snéri að því að meta heildargæði náms og kennslu.
Niðurstaðan var sú að allar sérgreinarnar fengu y r 8 í einkunn, frá 8.02 hjá D1 upp í 8,47 hjá
D3. Þrátt fyrir að háar einkunnir í innra mati veki alltaf upp spurningar hvort rýna hefði mátt
betur, þá staðfesta niðurstöðurnar jöfn gæði í sérgreinakennslunni sem er mjög mikilvægt,
en sérgreinarnar eru „akkerið“ í náminu þar sem nemendur fá og læra að nota þau verkfæri
sem gerir þau að fagfólki að námi loknu. – Þá skal að lokum nefnt að öll kvikmyndagerð
einnar annar var metin, en framleidd eru y r 100 verkefni á önn. Hér voru töluverðar svei ur í
gæðum en ástæða er til að benda á þann styrkleika að útskriftarmyndir fá háar einkunnir í
matinu, frá 7,8 og tvær deildir fá 9 (D1 og D2). Góðar útskriftarmyndir (allir nemendur gera
útskriftarmynd) eru mikilvæg staðfesting á hæfni nemandans og gæðum námsins. Þess
vegna eru þessar tölur góð vísbending um að gæði séu í lagi.
Af veikleikum verður að nefna að ekki nást viðmið varðandi menntun nemenda við inngöngu.
Viðmið segir 80%+ nýnema skuli vera með stúdentspróf og 20%- skuli vera metnir með
annað nám eða reynslu. Niðurstaðan í mati er að hlutfallið hjá KVÍ er 60/40. Þetta á sér sínar
skýringar og mun leiðréttast hratt þegar gengið hefur verið frá háskólasamstar , en fram að
því er þetta veikleiki sem stöðugt er reynt að bæta. – Annar veikleiki kom fram í mati snéri að
kvikmyndagerð innan skólans, þar sem nokkur verkefni náðu ekki þeim gæðum sem stefnt er
að, þótt ekki ha verið um falleinkunn að ræða. Nú þegar hefur verið brugðist við þeim
upplýsingum en mikilvægt er að reyna að halda ákveðnum gæðum í framleiðslunni þótt í eðli
sínu sé alltaf ákveðin áhætta fólgin í nemendaframleiðslu, sérstaklega á fyrstu stigum.
Aðgerðir
a. Mikilvægt er að ganga frá samningum við háskóla til að tryggja eðlilega tengingu námsins
við framhaldsskóla- og háskólastig.
b. Skerpa þarf á viðmiðum 10 ára markmiðs. Setja í gang skipulega vinnu í tengslum við
atvinnuþátttöku og framhaldsmenntun nemenda. Setja í gang stuðningsker gagnvart
drei ngu skólamynda.
c. Þróa þarf gæðaker skólans þannig að það taki á enn eiri þáttum á hverri önn, en verið
hefur. Nýta þann lærdóm sem hin heildræna skoðun sem framkvæmd var í þessu innra mati,
hefur leitt í ljós.
Almenn niðurstaða
Kvikmyndaskóli Íslands stendur faglega á þokkalega traustum grunni. Námskrá og
kennsluker hafa fengið að þróast í langan tíma og virka vel. Gæði kennara/leiðbeinenda,
nemenda og skólamynda eru í góðu meðallagi. Náið samband er við atvinnulí ð og
nemendur eru eftirsóttir starfskraftar. Allar forsendur eru fyrir því að skólinn geti haldið
áfram stefnu sinni að settum markmiðum.
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8. FYLGISKJÖL
Fylgiskjal 1: Capacent úttekt
http://tinyurl.com/hjfzzqq

Fylgiskjal 2: Námskrá 2016-17
http://tinyurl.com/z4j9xg9

Fylgiskjal 3: Úttektargögn
Atvinnuþátttaka, drei ng útskriftarmynda, könnunaraðferð
http://tinyurl.com/hm6a53c
Listi y r kennara, leiðbeinendur og menntunarstig
http://tinyurl.com/jqtmblb
Vinnslugögn, sérgreinar - kvikmyndagerð
http://tinyurl.com/hhdy8kv
Fylgiskjal 4: Viðtal við Rúnar Guðbrands um breytingar á leiklistardeild
http://tinyurl.com/hptzy7a
Fylgiskjal 5: Tenglar á kvikmyndir vorönn 2016
ATH, námskeiðsnúmer eru hnappar sem eru tenglar á myndir úr námskeiðinu.
http://tinyurl.com/gm6ecqb

Fylgiskjal 6: Tillögur til úrbóta Capacent
http://tinyurl.com/zltt5ne
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