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• Metnaðarfull stjórnendaþjálfun í vetur

• Markmiðið er að efla stjórnendur og styrkja þá í hlutverkum sínum

• Margar áskoranir í starfsumhverfinu en okkar hlutverk sem stjórnenda að skapa 
starfsskilyrði sem hjálpa Háskóla Íslands að vera í fremstu röð

• Eitt af okkar mikilvægustu verkefnum enda er mannauður lykilatriði í stefnu Háskóla 
Íslands, HÍ21

MIKILVÆGI STJÓRNENDA



MIKILVÆGI STJÓRNENDA

Hvað gerir góður stjórnandi?

• Skapar góða umgjörð

• Setur markmið

• Styður við starfsfólk

• Hvetjandi

Öflugir stjórnendur eru forsenda þess að 
Háskóli Íslands nái markmiðum sínum



VERKEFNIN FRAMUNDAN

• Efla stjórnun innan Háskóla Íslands
• Stjórnendaþróun

• Valdsvið/verkaskipting

• Samskiptaáætlun

• Tengja úthlutun fjármagns betur við 
stefnu Háskóla Íslands (stefnubundin 
áætlanagerð og samhæfing)

• Skoða nýjar hugmyndir um vinnulíkan í 
stjórnsýslu í samræmi við 
samanburðarháskóla

• Klára nauðsynlegar breytingar í skýrslunni 
Stjórnskipulag og stjórnsýsla Háskóla 
Íslands.



DAGSKRÁIN Í DAG

Dagskrá frá kl 9:00 – 12:30

• 09:00 Innleiðing dagsins – Jón Atli Benediktson rektor HÍ

• 09:10 Leiðbeinandi dagsins – Þóranna Jónsdóttir stjórnendaráðgjafi

• 12: 20  Lokaorð - Ragnhildur Ísaksdóttir sviðsstjóri starfsmannasviðs HÍ



• Dr. Þóranna Jónsdóttir er stjórnendaráðgjafi með mikla stjórnendareynslu innan 
háskólaumhverfisins, sem utan og umtalsverða reynslu í þjálfun og ráðgjöf til stjórnenda í 
sérfræðingaumhverfi.

• Þóranna er með doktorsgráðu í stjórnarháttum frá Cranfield University í Bretlandi, MBA gráðu frá 
IESE viðskiptaháskólanum í Barcelona,  og meistaragráðu í lyfjafræði frá HÍ.  Þá hefur hún hlotið 
vottun sem verðbréfamiðlari og sem markþjálfi. 

• Hún hefur frá árinu 1999 verið lektor við viðskiptadeild HR. Á árunum 2000-2005 var hún 
framkvæmdastjóri Stjórnendaskóla HR, aðstoðardeildarforseti, forstöðumaður MBA náms og 
forstöðumaður BS náms við viðskiptadeild.  Á árunum og 2011-2013 var hún framkvæmdastjóri 
stjórnunar og rekstrar við HR og forseti viðskiptadeildar frá 2013-2016.  

• Þóranna starfar nú í fullu starfi sem ráðgjafi við breytingastjórnun, eflingu stjórnendahæfni og 
úrlausn erfiðra stjórnunaráskoranna við eigin fyrirtæki, Delta ráðgjöf. 

• Þóranna hefur haldið fjölmörg námskeið á sviði breytingastjórnunar, sérfræðingastjórnunar, 
jafningjastjórnunar, stjórnarhátta, úrlausn erfiðrar starfsmannamála o.fl

LEIÐBEINANDI DAGSINS



Í sérfræðingaumhverfi eru skýr tengsl milli virkni stjórnunnar og árangurs.

Umræðuefni vinnustofu verður meðal annars:

• Væntingar sérfræðinga til stjórnunar

• Áskoranir jafningjastjórnunar

• Algeng mistök í sérfræðingastjórnun

• Sértækar áskoranir í akademísku umhverfi

• Mikilvægi þess að skilgreina árangur og setja árangursmælikvarða

UMRÆÐUEFNI VINNUSTOFU



TAKK FYRIR


