VOR Í ÍSLENSKRI VERKEFNASTJÓRNUN

ÚTSKRIFTARRÁÐSTEFNA MPM-NÁMSINS VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK
Í HR föstudaginn 24. Maí kl. 12:30–17:20.
12:30

Setning ráðstefnu.

Project Management - Yesterday, today and tomorrow
Miles Shepherd, varaformaður APM (Association for Project Management)
STOFA V101

STOFA M101

STOFA V102

Hagsmunaaðilar, breytingar
og ákvarðanir

Staða og þróun
verkefnastjórnunar

Þróun, þekking og vörur

13:10

Stjórnun hagsmunaaðila í opinbera
geiranum með sjálfbærni að leiðarljósi
Anna Rósa Böðvarsdóttir

Hver er staða verkefnastjórnunar hjá
íslenskum auglýsingastofum?
Anna Halldórsdóttir

How can a project management office help the
Icelandic gaming industry achieve its goals?
Aðalsteinn Haukur Sverrisson & Elmar Bergþórsson

13:30

Geographical Sovereignty in Times
of Crisis - The Eyjafjallajokull Eruption
and the International Community
Einar Pétur Heiðarsson

Project evaluation: Lessons learned
vs. Delphi method
Auður Kristín S. Welding

Sköpunarkraftur og skapandi hugsun
í verkefnastjórnun
Björn Guðmundsson

13:50

Skapandi skrifræði – umbreyting
ímyndar í efri byggðum Breiðholts
Guðrún Dís Jónatansdóttir

Project management in venture
capital endeavors
Magnús Ágúst Skúlason

The 21st brain for the project leader
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir

14:10

Decisive complexity - The NLSH decision making process compared with
theoretical decision making models
Hans Gústafsson

Risk management in implementation
project of software solution at Siminn
Magnús Ögmundsson

Aligning targeted marketing with academic program
development goals - case study of MPM program
Kristín Stefanía Þórarinsdóttir

14:30

Using change management methods
in implementing new household waste
management system in Sólheimar
ecovillage - a case study
Herdís Friðriksdóttir

Continuous improvement projects
in certified organizations in Iceland:
Traditional projects or not?
Sigríður Jónsdóttir

Bringing out the best: Validating the ICB-3
Behavioural competence assessment survey for the
maturation of the project management profession
Ósk Sigurðardóttir

14:50

Samræmist skilningur starfandi vörueigenda á eigin hlutverki og ábyrgð
hugmyndum fræðimanna?
Hrafnhildur Sif Sverrisdóttir

Project culture using agile project
management in hand with traditional
project management
Sigurjón Páll Kolbeins

A matrix-based analysis of information
dependencies in product development
at Össur
Sindri Gunnarsson

15:10

Hlé
Teymi og hlutverk

Stefnumiðuð stjórnun

Heilbrigðis- og menntageirinn

15:20

Úllen, dúllen doff og það varst þú
Ingibjörg Elísabet Garðarsdóttir

Stefnumótun og starfsmenn –
raunverulegur árangur eða óskhyggja?
Borga Harðardóttir

Er gagn af rafrænni sjúkraskrá?
Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir

15:40

Það er miklu oftar sem það batnar –
áhrif bjartsýni og rökvillna á
áreiðanleika verkefnastjóra
Jóhannes Pétur Héðinsson

Gagnsemi stefnumótunar fyrir
verkefnið „Film in Iceland“
Elmar Bergþórsson & Aðalsteinn
Haukur Sverrison

Leiðin að bættum námsárangri á yngsta stigi
grunnskólans
Erla Þorsteinsdóttir

16:00

Stjórnarherbergið – fyrir og eftir hrun
Jón Steindór Valdimarsson

Nýtir þjóðkirkja Íslands stefnumiðaða
stjórnun í starfi sínu?
Guðrún Áslaug Einarsdóttir

Measures that matter - vendor performance in
outsourced bioequivalence studies
Jóhanna Friðbjörg Sigurjónsdóttir

16:20

Hvað er líkt með X-teymum (X-Teams)
og verkefnateymum hjá fjórum verkefnastjórum í íslenskum framleiðsluog frumkvöðlafyrirtækjum?
Sesselja Tómasdóttir

Ávinningur notkunar stefnumiðaðs
árangursmats á verkefnið
„Heilsulandið Ísland“
Ingibjörg Katrín Halldórsdóttir

Er hægt að verðmeta tannlæknapraxís?
Karl Guðlaugsson

16:40

Trúðverðugleiki verkefnastjórans:
hvernig nýta má trúðatækni til að
auka leiðtoga- og samskiptafærni
verkefnastjóra
Tinna Lind Gunnarsdóttir

Stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks
á nýjum vettvangi – frá ríki til
sveitarfélaga
Íris Ellertsdóttir

Innleiðing nýrrar þjónustu fyrir fólk með
færniskerðingu – á verkefnastjórnun erindi?
Þóra Leósdóttir

17:00 Ráðstefnan er öllum opin.

Menningarmæling við mótun fyrirtækja
Karvel Lindberg Karvelsson

hr.is/mpm

