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Skoðaði reynslu samkynhneigðra fósturforeldra
Guðrún Hrefna Sverrisdóttir brautskráðist með meistarapróf í Félagsráðgjöf laugardaginn 22.
október 2016. Á dögunum birtist viðtal við hana á mbl.is um efni ritgerðarinnar:
Meira ...

20 ára afmæli kynjafræðináms
Haldið var upp á 20 ára afmæli náms í kynjafræði þann 20. október en viðburðurinn var
hluti af Jafnréttisdögum 2016.
Meira ...

Hans Jónatan snýr aftur til Danmerkur
Bók Gísla Pálssonar, prófessors í mannfræði við Háskóla Íslands, um Hans Jónatan, manninn sem
stal sjálfum sér, heldur áfram yfirreið sinni um heiminn og verður gefin út á dönsku á næsta ári,
þaðan sem Hans Jónatan kom til Íslands. Líklega kemur hún einnig út á frönsku. Gísli er enn
fremur á leið í upplestrar- og fyrirlestrarferð til Bandaríkjanna í nóvember vegna  enskrar útgáfu
bókarinnar.
Meira ...

Vann með Nóbelsverðlaunahafa að bók um
efnahagskreppu
Bengt Holmström, prófessor í Tækniháskólanum í Massachusetts (MIT), hlýtur Nóbelsverðlaunin
í hagfræði í ár ásamt Englendingnum Oliver Hart, prófessor í Harvard-háskóla. Þeir hljóta
verðlaunin fyrir framlög sín til samningafræða. Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði við
Háskóla Íslands, gaf fyrir nokkrum árum út bók ásamt Holmström og öðrum norrænum
starfsbræðrum um áhrif efnhagskreppunnar 2008 á norrænu ríkin. 
 
Rannsóknir Nóbelsverðlaunahafanna Holmströms og Harts varpa m.a.Meira ...
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Viðskiptafræðideild tekur þátt í Global Work Design
Rannsóknarhópur innan Viðskiptafræðideilar Háskóla Íslands er að hefja þátttöku í alþjóðlegu rannsóknarverkni
sem ber heitið Alþjóðleg starfshönnun (Global Work Design).
Rannsóknin nær til 43 landa og er skipulögð af mannauðsstjórnunarhópi innan samtakanna Academy of
Management, sem eru stærstu samtök um stjórnunar- og leiðtogafræði í heiminum.
Meira ...

Birtar greinar og styrkur úr rannsóknasjóði
Á dögunum hlaut Lára Jóhannsdóttir lektor styrk úr Rannsóknasjóði Viðskiptaráðs að upphæð 1.500.000 kr.
Styrkinn hlaut hún til að vinna að rannsóknarverkefninu Ábyrgar fjárfestingar íslenskra fjármálafyrirtækja.
Þessum styrkjum er ætla að auka samkeppnishæfni Íslands með því að efla rannsóknir og nýsköpun sem nýtast
íslensku menntakerfi og atvinnulífi.
Meira ...

Guðný Gústafsdóttir brautskráist sem doktor
Föstudaginn 30.september varði Guðný Gústafsdóttir doktorsritgerð sína "Mediated through the Mainstream:
Image(s) of Femininity and Citizenship in Contemporary Iceland 1980-2000" við Stjórnmálafræðideild Háskóla
Íslands. 
 
Andmælendur voru dr. Karen Ross, prófessor í kynja- og fjölmiðlafræði við Háskólann í Newcastle, og dr. Guðný
Guðbjörnsdóttir, prófessor í uppeldis- og menntunarfræði, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 
 
Dr.Meira ...

Glæpur og refsing á málþingi til heiðurs Ragnheiði
Lagadeild Háskóla Íslands stóð fyrir opnu afmælisþingi til heiðurs Ragnheiði Bragadóttur prófessor föstudaginn
30. september kl. 13.30-17.00 í stofu 101 í Lögbergi. Á málþinginu fjölluðu innlendir og erlendir fræðimenn og
lögfræðingar um afbrot, refsingar og réttarkerfið út frá ýmsum sjónarhornum. 
 
Ragnheiður Bragadóttir lauk embættisprófi í lögfræði frá Lagadeild Háskóla Íslands árið 1982 og stundaði
framhaldsnám í refsirétti, afbrotafræði og refsipólitík við Kaupmannahafnarháskóla 1982- 1983.Meira ...

Viðburðir
framundan

27. okt - 20:00 Opinn fyrirlestur: Things Heating up in Greenland
28. okt - 09:00 Þjóðarspegill XVII-2016
30. okt - 14:00 Opinn fyrirlestur: Turfiction – torfhús sem vistkerfi og skáldskapur fyrir framtíðina
03. nóv - 12:00 Artist Management: Funding Artists and Protecting Art In The Modern Music

Industry
04. nóv - 12:10 Málstofuröð rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd
18. nóv - 09:00 Námsbraut í Upplýsingafræði 60 ára
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