
Fréttabréf
JANÚAR 2017

Þarfir netsins - grein í Stjórnmál og stjórnsýsla
Örn Daníel Jónsson, prófessor í nýsköpunarfræðum við Viðskiptafræðideild, og Bjarni Frímann
Karlsson, lektor við Viðskiptafræðideild, birtu nýlega grein í veftímaritinu Stjórnmál og
stjórnsýsla undir yfirskriftinni „Þarfir netsins“
 
Í útdrætti segir m.a.: „Sú fallvatnsorka sem seld hefur verið til stóriðju hefur skilað óverulegum
hagnaði og fyrirséð er að hún mun ekki skila verulegum hagnaði nema dregið verði úr
skuldsetningu raforkufyrirtækjanna.
 
Söluverðið er þekkt og að hluta til faMeira ...

Fjórir öndvegisstyrkir til Háskóla Íslands
Vísindamenn við Háskóla Íslands hlutu fjóra öndvegisstyrki úr Rannsóknasjóði Rannís fyrir árið
2017, eða alla þá sem úthlutað var að þessu sinni. Alls komu 50 af 65 rannsóknastyrkjum, sem
úthlutað var úr sjóðnum, í hlut starfsmanna og doktorsnema við Háskóla Íslands.
 
Rannsóknasjóði Rannís bárust samtals 302 um sóknir að þessu sinni og voru 65 þeirra styrktar
sem fyrr segir eða 22% umsókna.Meira ...

Er skóli án aðgreiningar ekki að virka?
Olga Huld Gunnarsdóttir, MA í félagsráðgjöf, rannsakaði reynslu foreldra af skóla án
aðgreiningar og fjallar um niðurstöðurnar í meistararitgerð sinni.
Ritgerðin er titluð „Skóli án aðgreiningar, innistæðulaus mannúð - Reynsla og upplifun foreldra
barna með námserfiðleika á stuðningi í grunnskólum,“ en leiðbeinandi var Sigrún Harðardóttir,
lektor við Félagsráðgjafardeild.
Meira ...

Ný og sérstök nálgun í kennslu í MBA-náminu í HÍ
Runólfur Smári Steinþórsson prófessor og Gylfi Magnússon dósent, báðir við Viðskiptafræðideild,
voru nýverið á árlegri vinnustofu kennara í samkeppnishæfni sem haldin var í Harvard Business
School í Boston. Vinnustofan er miðpunktur alþjóðlegs samstarfs á sviði samkeppnishæfni sem
Michael E. Porter, prófessor við Harvard, og stofnun hans, Institute of Strategy and
Competitiveness, leiðir. Á vinnustofunni var m.a.Meira ...
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Þörf á að fylgja foreldrum og börnum betur eftir
Elísa Óðinsdóttir lauk nýverið meistaraprófi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands en meistararitgerð hennar ber
titilinn „Afdrif foreldra sem hafa verið tilkynntir til barnaverndarnefndar vegna vímuefnavanda.“
Meira ...

Viðburðir
framundan

02. feb - 08:30 Háskólahermir
03. feb - 08:45 Háskólahermir
06. feb - 12:00 Fyrirlestur: Impairment effects as a career boundary: A case study of disabled

academics
07. feb - 12:00 Stjórnun og rekstur auglýsingastofu
07. feb - 12:00 Fyrirlestur: Developing Good Practice: �Human Resource Management for

Dementia Friendly Workplaces
07. feb - 12:00 Fyrirlestur: Migration, Identity and Crisis
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