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alþjóðlega gæðavottun.

Björn Ólafsson
MBA frá HR árið 2008
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Háskólinn í Reykjavík er fyrst og fremst 
háskóli atvinnulífsins. Það þýðir að við  
störfum með fyrirtækjum að uppbyggingu 
þekkingar og þróun háskólamenntunar 
sem er í takt við þarfir atvinnulífsins. Besta 
leiðin til að útskýra hvað þetta þýðir er að 

taka dæmi. Fyrirtækið CCP er vel þekkt á Íslandi og hefur, 
eins og flest fyrirtæki á Íslandi, glímt við skort á fólki með  
upplýsingatæknimenntun. HR hefur því unnið að því í mörg ár 
að auka áhuga á námi í tölvunarfræði, en það átak hefur skilað 
sér í margfaldri fjölgun nemenda í þessu fagi. CCP hefur líka 
þörf fyrir nýja þekkingu og samstarf í rannsóknum hefur skilað 
tækni sem getur stýrt hegðun tölvuvera á þann hátt að þær hagi 
sér eðlilega. En CCP hefur enn fremur þörf á aukinni menntun 
og rannsóknum í hönnun og gerð tölvuleikja og því hafa HR 
og CCP undirritað samning um að efla kennslu og rannsóknir 
á því sviði. Við vinnum með fjölda fyrirtækja á þennan hátt og 
þetta er bara eitt dæmi af mörgum.

Að sögn Ara Kristins Jónssonar, rektors HR, felst mikil-
vægasta framlag Háskólans í Reykjavík til samfélagsins 
líklega í því að tengja háskólasamfélagið og atvinnulífið 
með virkum hætti. „Það er atvinnulífið sem stendur undir 
sköpun verðmæta og þar með lífskjörum okkar á Íslandi. 
Til þess að geta gert þetta, þarf atvinnulífið vel mennt-
aða einstaklinga sem geta beitt þekkingu sinni til að  
leysa raunveruleg verkefni. Á undanförnum árum hefur komið 
skýrt fram hversu gríðarmikil þörf er á tæknimenntuðum  

einstaklingum á Íslandi. Við í HR höfum brugðist við þessu 
með því að vera leiðandi í eflingu tæknimenntunar á Íslandi, 
bæði með því að bjóða upp á hágæðanám og með átaki í að 
efla áhuga á tæknimenntun. Um leið höfum við verið í farar-
broddi við þróun náms í viðskiptum og lögum til að mæta sem 
best þörfum fyrirtækja, stofnana og samfélagsins alls. Háskólar 
eru undirstaða sérfræðiþekkingar og því verður að vera gott  
jafnvægi milli þarfa atvinnulífsins og forgangsröðunar 
háskólakerfisins. Ég vil þó gera skýrt að þetta snýst ekki bara 
um að sinna þörfum núverandi fyrirtækja, því það þarf líka 
að skapa nýjar hugmyndir og ný fyrirtæki. Við kennum okkar 
nemendum því líka hvað þarf til að skapa ný fyrirtæki og koma 
hugmyndum sínum í framkvæmd.” 

Með því að leggja áherslu á menntun fyrir atvinnulífið eykst 
hagsæld í samfélaginu. „Meginmarkmið háskóla er að efla 
mannauð samfélagsins og þar með verðmætasköpun. Frá  
mínum bæjardyrum séð eru málefni háskóla því efnahagsmál 
og mikilvægt að stjórnvöld geri sér grein fyrir þeim tækifærum 
sem við höfum ennþá, þrátt fyrir niðurskurð síðustu ára. Það er 
rétt að líta til reynslu Finna í þessu samhengi en þeir höfðu það 
sem forgangsatriði að verja háskólana í kreppunni sem þar gekk 
yfir á níunda áratugnum. Þeir gerður reyndar betur og efldu 
háskólana á þeim tíma sem kreppan var sem dýpst. Þessi áhersla 
Finna leiddi til mikillar verðmætasköpunar í kjölfarið, en  
þessi stefna var því miður ekki tekin hér á landi í kjölfar hruns- 
ins. Ísland hefur því misst af miklum tækifærum sem væru að 
skila sér í dag til samfélagsins með aukinni verðmætasköpun 

HÁSKÓLI 
ATVINNULÍFSINS 
Háskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 
1998 af Viðskiptaráði Íslands í því skyni 
að brúa bilið sem var á milli áherslna í 
háskólastarfi á Íslandi og þarfa atvinnu- 
lífsins fyrir vel menntaða einstaklinga í 
viðskiptafræði og tölvunarfræði. Árið 2002 
bættist lögfræði við námsframboðið og 
árið 2005 varð tækni- og verkfræðideild til, 
þegar HR og Tækniháskólinn sameinuðust. 
Með því varð stærsti tækniháskóli lands-
ins að veruleika, en HR var þegar orðinn 
stærsti viðskiptaháskóli landsins.

MeginMarkMið háskóla er að 
efla Mannauð saMfélagsins 
og þar Með verðMætasköpun. 
frá MínuM bæjardyruM séð 
eru Málefni háskóla því 
efnahagsMál og Mikilvægt 
að stjórnvöld geri sér grein 
fyrir þeiM tækifæruM seM 
við höfuM ennþá, þrátt fyrir 
niðurskurð síðustu ára. 

og hagvexti. Það er ekki of seint að snúa þessu við, en það 
má heldur ekki bíða lengur. Við höfum hreinlega ekki efni á 
því að láta háskólamenntun þeirra sem skapa verðmæti sitja  
lengur á hakanum. Án góðrar menntunar á þeim sviðum þar 
sem atvinnulífið getur vaxið, þá verður ekkert af vexti hér á  
landi. Upplýsingatæknin er skýrt dæmi um þetta, en í þeim 
geira er verulegur skortur á sérfræðimenntuðu vinnuafli.  
Þetta hefur leitt til þess að fyrirtæki í upplýsingatækni hafa ekki 
getað vaxið á Íslandi, sem þýðir að þau hafa ekki aukið umsvif 
sín og þannig hefur ríkissjóður orðið af verulegum skatt- 
tekjum.” 

Íslenskir háskólar hafa í langan tíma glímt við fjársvelti. Árið 
2008, fyrir hrun, voru íslenskir háskólar að fá um ¾  á hvern 
nemanda að meðaltali OECD-landanna. Ef við berum okkur 
saman við Norðurlöndin í dag, þá fáum við innan við helm-
ing af þeim fjármunum á hvern nemanda sem háskólum á 
Norðurlöndum eru lagðir til. Ari Kristinn segir Íslendinga 
hafa fengið ótrúlega mikið út úr háskólakerfinu, þrátt fyrir lág  
fjárframlög. 

Það er vinsælt viðkvæði stjórnmálamanna að segjast 
ætla að auka framlög til háskólanna þegar efnahagurinn  
batni. Staðreyndin er sú að efnahagurinn batnar ekki 
án sterkra háskóla sem búa til mannauðinn sem skapar  
verðmætin. Þetta snýr því á hinn veginn: Aukin framlög til 
háskóla bæta efnhaginn.
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SVIPMYND AF REKTOR 

Ari Kristinn Jónsson er með doktorsgráðu í tölvunarfræði 
frá Stanford háskóla í Kaliforníu. Eftir útskrift þaðan 
starfaði Ari Kristinn hjá NASA í Kísildalnum í 10 ár við 

þróun tækni sem hjálpar tölvum og fólki að taka ákvarðanir. 
Meðal verkefna sem Ari Kristinn stýrði voru þróun hugbúnaðar 
til að skipuleggja daglegar aðgerðir jeppanna Spirit og Oppor-
tunity, sem lentu á Mars í janúar 2004 og þróun framtíðartækni 
fyrir stjórn sjálfvirkra kerfa hjá NASA. Samhliða störfum sínum 
hjá NASA, tók Ari Kristinn að sér kennslu í HR, fyrst árið 2001. 
„Háskólinn í Reykjavík vakti athygli mína fyrst og fremst fyrir 
einbeittan vilja til að hafa raunveruleg jákvæð áhrif á einstak- 
linga, atvinnulíf og samfélag.” 

Árið 2007 bauðst Ara Kristni að taka við stöðu deildarforseta 
við tölvunarfræðideild HR. „Við hjónin vorum reyndar ekkert á 
leiðinni að flytja til Íslands. Hún er bandarísk og við því með 
ákveðnar rætur í því samfélagi. En eftir að hafa skoðað málið 
ákváðum við að grípa tækifærið sem þarna gafst til að taka þátt 
í áframhaldandi uppbyggingarstarfi. Frá stofnun Háskólans í 
Reykjavík 1998 hefur alltaf verið lögð áhersla á að háskóla- 
starfið sé nátengt raunverulegum verkefnum atvinnulífsins og 
þannig séu einstaklingar sem útskrifast frá okkur vel undirbúnir 
fyrir að takast á við kröfur atvinnulífs og samfélags. Þessa 
sterku tengingu háskóla og atvinnulífs þekkti ég mjög vel úr 
Kísildalnum, þar sem Stanford háskóli er í raun miðpunkturinn.  
Bæði naut ég þess sem nemandi við Stanford háskóla og í 
störfum mínum hjá NASA, en við unnum mikið með háskólum 
og fengum nemendur oft inn í okkar verkefni þar. 

En það er ekki nóg að tengja nemendur og atvinnulífið. 
Að sögn Ara Kristins er ekki síður mikilvægt að mennta  
nemendur til frumkvæðis og nýsköpunar. „Við leggjum mikið 
upp úr því að HR-ingar séu færir um að skapa sér sín tækifæri 
sjálfir að útskrift lokinni. Nýsköpun og frumkvöðlastarf eru 
ekki hugtök sem fleygt er fram á tyllidögum heldur mikilvægur  
þáttur í samkeppnishæfni einstaklinga og atvinnulífs. Þetta eru 
því raunveruleg viðfangsefni allra nemenda háskólans, allan 
námstímann.“

Ari Kristinn tók við stöðu rektors Háskólans í Reykjavík árið 
2010 og hafa viðfangsefnin undanfarin þrjú ár verið krefjandi. 
„Langstærsta viðfangsefni mitt sem rektors hefur verið að 
takast á við harkalegan niðurskurð fjárframlaga stjórnvalda 
til HR. Framlög til háskólans voru hlutfallslega skorin meira 
niður en til ríkisháskólanna, eða um 20% af raunvirði frá 
2009 til 2012. Til að mæta þessu án þess að það bitnaði á 
gæðum námsins sem við bjóðum urðum við að leggja niður  
námsbrautir og fara í aðrar erfiðar aðgerðir til að ná niður  
kostnaði.  En með góðri samvinnu alls þess frábæra fólks sem 
vinnur við HR  þá hefur tekist að snúa vörn í sókn og í dag fáum 
við metfjölda umsókna um skólavist ár eftir ár.“

Umræðunni um fjármögnun háskólanna hafa stundum 
fylgt hugmyndir að skyndilausnum á borð við sameiningar 
háskólanna, enda sjö háskólar á Íslandi og þykir mörgum vel 
í lagt fyrir ekki stærra samfélag. „Grundvallarvandamálið er 
að háskólar á Íslandi eru undirfjármagnaðir þegar litið er til 
framlaga á hvern nemanda. Sameiningar breyta því ekki að við 
munum halda áfram að mennta sama fjölda háskólanemenda, 
og líklega enn fleiri, eins og þróunin hefur verið. Sameiningar 
breyta því engu um þennan grundvallarvanda í undirfjármögn- 
un á hvern nemanda. Ég er hins vegar sammála því að það 
eru of margir háskólar á Íslandi og að nauðsynlegt sé að skoða 
sameiningar einhverra þeirra af alvöru. Það má hins vegar 
aldrei hvika frá því að samkeppni í háskólastarfi á Íslandi verði 
tryggð. Það er samkeppni sem eflir gæði náms, rannsóknir, 
aðbúnað starfsfólks og svo framvegis.“ 

„Stundum hefur því verið fleygt fram að samkeppni við erlenda 
háskóla sé nægur hvati, en það er alrangt. Háskólastarfsfólk og 
nemendur sem vilja eða þurfa að búa á Íslandi verða að hafa 
valkosti. En það sem kannski skiptir mestu er að fyrirtækin 
verða að hafa val um með hverjum þau vilja vinna að eflingu 
menntunar, nýsköpunar og rannsókna. Þau hafa ekki þann 
kost að fara erlendis með sitt samstarf við háskóla.  

Svo vitum við auðvitað öll að samkeppni 
hvetur til nýjunga og háleitra markmiða, það 
er engin tilviljun að þau lönd sem fremst 
standa í sköpun verðmæta á grunni hugvits 
eru þau lönd þar sem mest samkeppni 
er meðal háskóla.

CCP 2013-2018
Samstarfssamningur til fimm ára um kennslu og rannsóknir. 
Samkvæmt samningnum kostar CCP nýja stöðu akademísks 
starfsmanns við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík sem 
mun sinna bæði rannsóknum og kennslu í tölvuleikjahönnun. 
Gert er ráð fyrir nánu samstarfi við CADIA, gervigreindar- 
setur innan Háskólans í Reykjavík, sem og íslenskan tölvu- 
leikjaiðnað.

AdVANiA 2013-2016
Samstarfssamningur til þriggja ára um þróun kennslu í HR. 
Samkvæmt samningnum er unnið sameiginlega að því að  
fjölga þeim sérfræðingum á Íslandi sem hafa þekkingu á bæði 
upplýsingatækni og viðskiptum. Einnig snýr samstarfið að  
uppbyggingu menntunar á sviði viðskiptagreindar (business 
intelligence).

KPMG
Áframhaldandi samstarf um framþróun í kennslu og rannsók-
num í reikningshaldi og endurskoðun við viðskiptadeild HR. 
Kapp er lagt á að vekja áhuga ungs fólks á námi í þessum 
fræðum og þeim starfsmöguleikum sem þau bjóða og ímynd 
fagsins efld.

isAViA 2013–2016
Samstarfssamningur til þriggja ára sem felur í sér stuðning  
Isavia við rannsóknir innan HR á sviði flugsamgangna, einkum 
flugleiðsögu og flugvallarreksturs. Meginmarkmið samnings- 
ins er að byggja upp þekkingu á sviði flugsamgangna á Íslandi, 
í samvinnu við erlenda háskóla og innlenda hagsmunaaðila.

VErKís 
Áframhaldandi samstarf sem hefur það að markmiði að efla 
starfsemi tækni- og verkfræðideildar HR og auka hagnýtar 
áherslur í námi verkfræði-, tæknifræði- og iðnfræðinema með 
virku samstarfi við leiðandi fyrirtæki á fagsviðinu.   

iCELANdAir 2013–2016
Samstarfssamningur til þriggja ára um eflingu rannsóknar- 
verkefna nemenda og kennara HR þar sem áhersla er lögð á 
ferðaþjónustu og flugsamgöngur. Samningurinn styrkir þar 
að auki samstarf á sviði frumkvöðlastarfsemi og nýsköpunar. 
Lagt er upp með þverfaglega nálgun og að verkefni séu leyst 
við raunverulegar aðstæður á vinnumarkaði.

VsÓ ráÐGJöf 
Áframhaldandi samstarf sem hefur það að markmiði að efla 
starfsemi tækni- og verkfræðideildar HR og að draga fram 
hagnýtar áherslur í námi verkfræði-, tæknifræði og iðnfræði- 
nema með virku samstarfi við leiðandi fyrirtæki á fagsviðinu.   

dELOiTTE 
Áframhaldandi samstarf um framþróun í kennslu og rannsókn-
um í reikningshaldi og endurskoðun við viðskiptadeild HR. 
Kappkostað verður að vekja áhuga ungs fólks á námi í þessum 
fræðum og þeim starfsmöguleikum sem þau bjóða og ímynd 
fagsins efld.

ifs ráÐGJöf 
Áframhaldandi samstarf við viðskiptadeild HR sem hefur 
að markmiði að efla fjármálafræði sem fag á Íslandi. Með 
virkri þátttöku beggja aðila er unnið að framþróun í kennslu, 
greiningum og rannsóknum í fjármálafræðum og ímynd  
fagsins efld.

LANdsVirKJUN 2013–2016
Samstarfssamningur til fimm ára til að efla háskólanám og 
rannsóknir á endurnýjanlegum orkugjöfum, jarðefnafræði,  
raforkuverkfræði og öðrum fræðasviðum háskólans.

LANdsNET 2013–2016
Samstarfssamningur til þriggja ára um eflingu rannsókna 
og menntunar á sviðum áhættugreiningar, raforkuflutnings,  
kerfisreksturs og upplýsingatækni.

félag löggiltra endurskoðenda 
(fLE) 2011–2014

Samstarfssamningur um styrk til doktorsnema í reikningshaldi 
og endurskoðun. 

ALCOA 2010–2013
Verkefni um eflingu þekkingarsamfélags á Austurlandi í  
gegnum stuðning við tækninám í fjarnámi, sem og starfsemi 
Verkmenntaskóla Austurlands.

öfLUGT sAMsTArf ViÐ 
ísLENsKT ATViNNULíf

Þetta er aðeins hluti þeirra 
samstarfssamninga sem 
Háskólinn í reykjavík 
hefur gert við fyrirtæki, 
félög og stofnanir.
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NAUÐSYN 
AÐ EFLA 
RANNSÓKNIR 
Í HAFRÉTTI

„Það er hagur okkar að búa til þekkingu um ýmis 
atriði sem ekki hafa verið rannsökuð hingað til. 
Hafið er mikilvægur málaflokkur.“ 

Bjarni Már Magnússon er sérfræðingur við lagadeild 
HR og eini Íslendingurinn sem er með doktorsgráðu í  
hafrétti en það er sérstök grein innan lögfræðinnar. 

Margur gæti haldið að  Íslendingar byggju yfir umtalsverðri 
sérfræðiþekkingu á hafrétti en að sögn Bjarna er það ekki svo. 
Í utanríkisráðuneytinu hafa verið og eru  starfsmenn sem  hafa 
yfirgripsmikla  þekkingu á málaflokknum  auk þekkingar  á 
afmörkuðum sviðum er tengjast fiskveiðum í sjávarútvegs-
ráðuneytinu. Þegar kemur að háskólunum er staðan ekki góð, 
sérstaklega ef horft er til rannsóknarhluta háskólastarfsins. 
Starfsmenn íslenskra háskóla sem og sérfræðingar í ráðuneyt-
um birta fáar greinar  í alþjóðlegum tímaritum eða skrifa 
bækur á þessu sviði þegar á heildina er litið. 

Með því að efla rannsóknir á sviði hafréttar má styrkja þann 
grunn sem við sem lítil eyþjóð með gjöful fiskimið, og ef til vill 
olíu, stöndum á í alþjóðasamfélaginu. Aukin þekking smitar út 
frá sér, bæði út í þjóðfélagið og til ríkisvaldsins sem nýtir sér   
hana við ákvarðanatöku og stefnumótun. „Það eru ýmsir mála-
flokkar sem tengjast Íslandi og eru mjög áhugaverðir en hafa 
fengið litla athygli. Umræðan um þessi mál er oft á forsendum 
stjórnvalda sem fylgja yfirleitt ákveðinni stefnu og önnur 
sjónarmið ná kannski ekki upp á yfirborðið. Þetta finnst mér 
sérstök staða miðað við þá miklu hagsmuni sem eru í húfi.“ 
Hér á Bjarni ekki einungis við hag Íslendinga. „Þegar ég segi að 
við þurfum að efla rannsóknir á sviði hafréttar hér á landi vil ég 
þó ekki að við dettum í þá gryfju að hugsa um hafið einungis út 

frá okkar þörfum. Málið er miklu stærra en svo. Við þurfum að 
hugsa um hlýnun jarðar, ofveiði fiskistofna og umhverfismál í 
víðara samhengi.“ Bjarni telur að ýmislegt sé hægt að gera til að 
laða unga lögfræðinga að faginu. „Sem stendur eru ekki næg 
tækifæri fyrir unga lögfræðinga og lengra komna nemendur til 
að koma að tímabundnum launuðum verkefnum sem kveikt 
gætu áhugann. Hér þyrfti að  sinna rannsóknum á hafrétti af 
meiri krafti. Í slíkri rannsóknarvinnu væri hægt að ráða unga 
lögfræðinga og lengri komna nemendur í ýmis tímabundin 
verkefni. Þjóðfélaginu hlýtur að vera hagur af slíku.“  

Bjarni Már mun halda erindi á sjöttu 
heimskautalögfræðiráðstefnuni (Sixth 
Polar Law Symposium) sem fer m.a. 
fram í Hörpu innan vébanda Arctic 
Circle ráðstefnunar sem haldin verður 
11.–14. október 2013. Þar flytur 
hann erindi sem fjallar um það hvort 
Bandaríkin eigi rétt til landgrunnsins 
utan 200 sjómílna frá ströndum Alaska. 

RAF-
MAGNAÐUR 
BÍLAFLOTI

Dr. Ágúst Valfells er dósent 
við tækni- og verkfræðideild 
HR. Með því að safna saman  

akstursgögnum hefur hann, ásamt  
nemendum sínum, rannsakað upptöku 
rafbíla hér á landi. Mikill áhugi er fyrir 
því að innleiða rafbíla og aðra vistvæna 
bíla í bifreiðaflota hérlendis og erlendis. 
Hins vegar hafa mögulegir kaupendur 
nokkrar áhyggjur af því hversu vel slíkir 
bílar nýtast enda óskemmtilegt að sitja 
rafmagnslaus í botni Ártúnsbrekkunnar 
eða þurfa að taka leigubíl af því að nýi 
rafmagnsbíllinn er í hleðslu. 

Í verkefnum innan tækni- og verk-
fræðideildar HR hefur raunverulegum 
akstursgögnum verið safnað saman og 
þau notuð til þess að segja til um hvar 
skipta megi út hefbundnum bílum fyrir 
rafmagnsbíla og hve mikill ávinningur 
sé af því að nota vistvæna orkubera í stað 
hefðbundins eldsneytis. Gögnin og sér-
fræðiþekkingin sem orðið hafa til innan 
HR nýtast meðal annars Reykjavíkur-
borg en Ágúst vinnur þessa dagana með 
borgaryfirvöldum að innleiðingu rafbíla 
í stjórnkerfi borgarinnar. 

Getur hegðun manna haft áhrif 
á rétt þeirra til greiðslu bóta ef 
eitthvað fer úrskeiðis?  Hegðun 

er erfitt að skilgreina. Það sem einum 
finnst ásættanleg hegðun finnst öðrum 
hættulegt framferði. Þóra Hallgríms-
dóttir er sérfræðingur við lagadeild HR. 
Rannsóknir hennar innan lögfræðinnar 
snúa að bótarétti sem fjallar að einhverju 
leyti um mannlega hegðun - það  
hvernig hegðun manns var sem keyrði 
bílinn áður en hann lenti á staurnum, 
skiptir það einhverju máli þegar bóta- 
réttur er ákvarðaður? „Vátryggingaréttur 
og skaðabótaréttur eru hluti af bótarétti. 
Í vátryggingarétti er sérstök neytenda- 
löggjöf sem í formi laga um vátryggin-
garsamninga segir að vátryggingafélag 
megi alla jafna ekki skerða bætur til þín 
nema þú hafir sýnt svokallað stórkostlegt 
gáleysi. Skaðabótarétturinn segir hins  
vegar: ef einhver ber skaðabótaábyrgð 
gagnvart þér þá byggist skaða-
bótaábyrgðin oft á saknæmri háttsemi 
þess hins sama. Ef háttsemin felur í 
sér stórkostlegt gáleysi getur leitt til 
þess að það stofnast réttur til sérstakra  
miskabóta.“ Samkvæmt Þóru er það 
alls ekki fyrirsjáanlegt hvaða hegðun er 
skilgreind sem slík. „Við verðum að hafa 
einhverja vísbendingu um það hvaða 
háttsemi fellur í þennan flokk og hvaða 
háttsemi fellur utan hans. Ég hef oft 
líkt þessu við að smíða GPS-tæki sem  
hjálpar mér að finna leiðina að því 
hvað telst vera stórkostlegt gáleysi. Eitt 
af því sem ég þarf að nota til að smíða 
þetta tæki eru dómar sem fallið hafa 
um slíka háttsemi og túlkun þeirra 
á lagaákvæðum vátrygginga- og 
skaðabótaréttar.“ Rannsóknir Þóru 
beinast því fyrst og fremst að því að 
skilgreina dómaframkvæmd hérlendis 

og eftir atvikum erlendis, sérstaklega í 
þeim löndum þar sem löggjöf bótarétta-
rins er svipuð og hér á landi.  Að hennar 
sögn virðist skipta máli hvar sönnunar-
byrðin liggur. „Við beitingu ákvæða um 
stórkostlegt gáleysi í vátryggingarétti 
er það vátryggingafélagið sem þarf að 
sýna fram á að háttsemi vátryggingar- 
takans sé þess eðlis en við þessar  
sérstöku bótakröfur í skaðabótarétti, þ.e. 
kröfu um sérstakar miskabætur er það 
ekki háttsemi þess sem verður fyrir tjóni 
sem kemur til skoðunar, heldur þess sem 
veldur öðrum tjóni. Þá er það tjónþolinn 
sem þarf að sýna að sá sem olli honum 
tjóni haft sýnt stórkostlegt gáleysi. Þegar 
litið er til dóma Hæstaréttar hér á landi 
virðist sem strangari kröfur séu gerðar 
til vátryggingafélaga um sönnun á því að 
hegðun feli í sér stórkostlegt gáleysi en 
þegar tjónþoli þarf að sanna hið sama.“ 
Þóra segir að í dómum komi fram að 
það teljist vera stórkostlegt gáleysi að 
aka undir áhrifum áfengis eða að aka 
yfir á rauðu ljósi, samhliða því að keyra 
of hratt þegar sönnunarbyrði hvílir á 
tjónþola.  

Þegar borin eru saman tvö sambæri-
legri atvik þar sem ökumaður keyrði 
á öfugum vegarhelmingi kemur enn 
frekar í ljós að dómstólar geta komist að 
mismunandi niðurstöðu eftir því hvar 
sönnunarbyrðin liggur „Þessar mismun- 
andi niðurstöður sýna mér bara að 
rannsóknir mínar eru rétt að byrja“, segir 
Þóra að lokum.

Þóra Hallgrímsdóttir, 
sérfræðingur við 
lagadeild HR

Það telst hins vegar ekki vera 
stórkostlegt gáleysi þegar bíl 
er ekið á 95 kílómetra hraða 
þar sem hámarkshraðinn er 
60 kílómetrar á klukkustund, 
eða að missa stjórn á bíl 
þegar maður er að stilla 
útvarpið þegar vátrygginga- 
félag ber sönnunarbyrði um 
að háttsemin sé stórkostlegt 
gáleysi. 

er bótaréttur 
borðleggjandi?
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GaGnabanki iLDC
„Í vetur mun ég vinna að spennandi rannsóknarverk- 
efni undir stjórn Þórdísar Ingadóttur, dósents við lagadeild 
HR, sem snýr að gagnabanka ILDC (International Law 
in Domestic Courts),“ segir Anna Björg Guðjónsdóttir,  
meistaranemi í lögfræði. 

Gagnabanki ILDC er rekinn á vegum Oxford Univerisity 
Press og sameinar á einn stað niðurstöður innlendra dóm-
stóla þar sem reynt hefur á samspil þjóðaréttar og lands-
réttar eða beitingu þjóðaréttar og þjóðaréttarreglna í lands-
rétti. Í gagnabankanum má finna dóma frá yfir 70 löndum 
sem búið er að þýða yfir á ensku og setja upp eftir ákveðinni 
fyrirmynd. Aðgengi að niðurstöðum og túlkunum innlen-
dra dómstóla er þar með gert mun auðveldara en áður he-
fur verið. Gagnabankinn býr yfir öflugri leitarvél sem býður 
upp á marga möguleika til að afmarka leitarsvið, t.d. eftir 
efnisatriðum, málsaðilum, dagsetningum og landssvæðum 
eða heimshlutum.  Í fyrstu var stefna ILDC að þýða þá 
dóma sem fallið hafa eftir árið 2000 en smám saman fjölgar 
einnig eldri dómum og stöðugt bætast nýjar dómar við. 
Verkefninu er stýrt af prófessor Erika de Wet og André No-
llkaemper hjá Amsterdam Center for International Law. 
Markmiðið í vetur er að fjölga til muna íslenskum dómum í 
gagnabanka ILDC og er sú vinna að sögn Önnu Bjargar nú 
þegar komin á fullan skrið. 

Ég þurfti ekki að hugsa mig tvisvar um 
þegar Þórdís bauð mér að taka þátt í þessu 
verkefni. Um er að ræða frábært tækifæri 
til að öðlast dýpri þekkingu á tengslum 
þjóðaréttar og landsréttar, auka færni í 
beitingu á ensku ritmáli og kynnast 
ritrýndum fræðistörfum.

Anna Björg Guðjónsdóttir

SVIPMYNDIR ÚR HR
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Í FREMSTU RÖÐ 
VÍSINDAMANNA

Handhafi Rannsóknarverðlauna HR 
árið 2013 er dr. Anna Ingólfsdóttir, 
prófessor við tölvunarfræðideild HR. 
Rannsóknir hennar eru á sviði fræði-
legrar tölvunarfræði, reiknilíkana og 
rökfræði í tölvunarfræði. Við afhendingu 
verðlaunanna sagði Ari Kristinn Jóns-
son, rektor HR, Önnu hafa verið í 
fremstu röð vísindamanna Háskólans 
í Reykjavík í mörg ár. „Það var mat  
nefndar, eftir að tilnefningar lágu fyrir, 
að Anna væri vel að verðlaununum 
komin enda hefði hún verið í fremstu 
röð vísindamanna Háskólans í Reykja- 
ík í mörg ár. Hún hefur verið í efsta 
flokki í rannsóknarmati frá upphafi 
og hefur á síðustu fimm árum birt 53  
ritrýndar greinar, átt þátt í níu styrkjum 
til skólans og hefur leiðbeint fjórum 
nýdoktorum og þremur doktorsnem- 
um.“ Við val á rannsóknarverðlaunum 
HR er litið til birtinga rannsókna á  
alþjóðlegum vettvangi, öflunar styrkja, 
framlags til rannsóknarstarfs háskólans, 
áhrifa á nemendur og unga rannsak- 
endur og þátttöku í uppbyggingu 
rannsóknarsetra. Anna er einn forstöðu-
manna vísinda við ICE-TCS þekkingar-
setur innan tölvunarfræðideildar HR og 
leiðir rannsóknarhóp um samsíða ferli.  
Hún er fyrsta konan sem gegnir stöðu 
prófessors í tölvunarfræði á Íslandi. 
Rannsóknarverðlaun HR hafa verið veitt 
árlega frá árinu 2010.

STOÐ OG STYTTA 
KENNSLU VIÐ HR

Kennsluverðlaun HR árið 2013 hlaut 
Halldór Halldórsson, dósent við  
tölvunarfræðideild HR. Halldór hefur 
kennt við háskólann í fjölda ára og átt 
stóran þátt í uppbyggingu hans. Halldór 
hefur einkum kennt línulega algebru,  
strjála stærðfræði, stöðuvélar og reiknan-
leika og tölulega greiningu. Nemendur 
HR senda inn tilnefningar til kennslu-
verðlauna en nefnd innan háskólans 
ákvarðar hver hlýtur verðlaunin. Fram 
kom í ræðu rektors að horft er til  
árangurs í nýsköpun, kennslu, tengsla 
við nemendur og kennslumats, meðal  
annarra þátta. „Sá kennari er hlýtur 
verðlaunin í ár hefur náð miklum 
árangri í kennslu námskeiða á fyrstu 
árum grunnnáms. Undanfarin misseri 
hefur þessi kennari kennt námskeið 
með á þriðja hundrað nemenda á  
fyrsta ári og fengið mjög gott kennslumat 
og jákvæða umsögn nemenda. Halldór 
hefur ennfremur verið stoð og stytta 
kennslu við háskólann í hátt á annan 
áratug og því eru verðlaunin ekki 
síður fyrir langt og mikið framlag 
til gæða kennslu við HR.“ Kennslu-
verðlaunin eru veitt í samstarfi við  
Stúdentafélag HR. Verðlaun HR eru veitt 
á hverju ári og er markmið með þeim að 
hvetja kennara og starfsfólk háskólans til 
nýsköpunar, þróunarstarfs, rannsókna 
og framúrskarandi þjónustu. 

bROS Á VÖR 
OG SMÁ GRÍN

Handhafi þjónustuverðlauna HR árið 
2013 er Guðrún Gyða Ólafsdóttir, 
móttökustjóri HR. Við val á handhafa 
verðlaunanna er litið til gæða þjónustu, 
frumkvæðis, tengsla við starfsfólk og  
nemendur og niðurstöður úr þjónustu- 
könnun. Nemendur HR kjósa þann  
starfsmann sem þeim þykir skara fram 
úr með góðri þjónustu ár hvert. Orð 
þeirra sem tilnefndu segja sína sögu: 
alltaf jákvæð og tilbúin til að aðstoða, er 
skólanum til sóma, einstaklega gott að 
leita til hennar, leysir hvers manns vanda 
með bros á vör og smá gríni.

HUGARÞJÁLFUN 
BÆTIR ÁRANGUR 
ÍÞRÓTTAMANNA

Það eru margir sem hafa heyrt um hugarþjálfun en hvað 
felst í henni nákvæmlega og hefur hún áhrif? Hafrún 
Kristjánsdóttir, aðjúnkt við tækni- og verkfræðideild 

og sviðsstjóri íþróttafræðisviðs HR, útskýrir fyrir okkur hug-
takið á þessa leið: „Hugarþjálfun er röð af skipulögðum, en það 
skiptir einmitt miklu máli, æfingum þar sem meðal annars eru 
notaðar sjónmyndir. Þátttakendur nota ímyndunaraflið til að 
búa til myndir í huganum.“ Þetta gengur því ekki út á að skella 
mynd í DVD-spilarann og slaka á, því þó æfingarnar útheimti 
ekki mikla krafta þarf þó að nota hugaraflið og heilmikinn aga.  
Hafrún sagði lítið mál að láta þig, lesandi góður, nota slíkar 
sjónmyndir.  Lestu næstu þrjár setningar, en að lestrinum lok-
num lokar þú augunum og sérð fyrir þér það sem hér segir:

Ímyndaðu þér að þú haldir á appelsínu.

Þú horfir á appelsínuna í höndum þér.
ímyndaðu þér svo að þú kastir   
appelsínunni upp í loftið.

Ef þú sást nokkurn veginn skýra mynd af appelsínu í loft-
inu varstu að nota sjónmyndir. „Við gerum þetta alltaf, öll, við 
búum til myndir í huganum. Þegar við notum sjónmyndir í 
huganum í íþróttum notum við sjónmyndir á skipulagðan 
hátt. Þjálfunin felst í því að fólk ímyndar sér að það sé að gera 
einhverja æfingu en framkvæmir í raun ekki æfinguna sjálfa,“ 
segir Hafrún. „Ég ímynda mér að ég sé að taka vítaskot í  
körfubolta og skora. Annað hvort endurupplifi ég reynsluna 
síðar á æfingu eða bý til nýja reynslu. Fyrirfram er ég búin að 
ímynda mér keppni eða bardaga.“ 

Hefur slík þjálfun áhrif á árangur íþróttamanna? „Já,  
árangur hefur verið margstaðfestur í rannsóknum. En  
mörgum spurningum er enn ósvarað, til dæmis um hversu 
mikil áhrifin eru. Eru þau mismunandi mikil eftir íþróttagrein 
eða tegundum íþrótta, hverjum gagnast þetta best?  
Afreksmönnunum eða byrjendum? Við vitum allavega að þeir 
sem nota sjónmyndaþjálfun eru líklegri til að ná árangri heldur 
en þeir sem gera það ekki.“ 

2012

341

FJÖLDI
BIRTINGA  

Á RITRÝNDUM VETTVANGI

Þegar gerðar eru kannanir meðal ólympíufara þá eru þeir 
mjög líklegir til að nota sjónmyndaþjálfun, segir Hafrún. 
Yfirleitt er þetta einfaldlega hluti af þjálfuninni. Að sögn  
Hafrúnar hafa verið settar fram nokkrar kenningar um af  
hverju hugarþjálfun hefur áhrif. Það sé þó einfalt að prófa þetta 
á sjálfum sér. 

Þegar við ímyndum okkur eitthvað þá fara lífeðlisfræðileg 
viðbrögð af stað í líkamanum. Þegar ég kasta körfubolta að 
körfunni fara taugaboð um líkamann og ég kasta boltanum. 
Þegar ég ímynda mér þessa sömu æfingu þá virkjast hluti  
þessara sömu taugaboða þó svo ég hreyfi mig ekki.  
Þannig æfi ég ákveðnar taugabrautir. Þetta er augljóst í  
mörgum aðstæðum sem eru ekki tengdar íþróttum. Ef þú 
ímyndar þér að þú sért með sítrónu í hendinni og bítur fast í 
sítrónuna, og safinn sprautast upp í munninn og svo framvegis, 
ef maður gerir þetta í um það bil tvær mínútur eru miklar líkur 
á að þú farir að framleiða meira munnvatn.

Í nokkrum nemendaverkefnum innan íþróttafræðinnar 
í HR hafa nemendur rannsakað hugarþjálfun í sundi,  
badminton og skotfimi. Niðurstöður þeirra sýna í öllum til-
vikum bætta frammistöðu hjá tilraunahópum þar sem notast 
er við slíka þjálfun meðfram öðrum hefðbundnari æfingum. 
„Þetta er kannski bæting um nokkrar sekúndur en við skulum 
ekki gleyma því að í 100 metra flugsundi á síðustu ólympíu- 
leikum fékk Michael Phelps gullverðlaunin af því hann var 0,01 
sekúndu fljótari en næsti sundkappi á eftir. Í afreksmennsku í 
íþróttum þarftu að bæta þig svo rosalega lítið til þess að vera í 
fyrsta sæti eða komast í úrslit.“ 
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Arnþór Tryggvason varði í vor 
meistaraverkefni sitt, Borgar-
búskapur í fjölbýlishúsagörðum,  

í skipulagsfræði og samgöngum við 
tækni- og verkfræðideild HR. Mælingar 
á ákveðnum svæðum innan allra hverfa 
Reykjavíkur, fyrir utan Kjalarnes, gáfu 
Arnþóri góða mynd af því jarðsvæði 
sem um ræðir. Mælingar hans sýndu að 
jarðsvæðið er mjög stórt; svæði sem hægt 
væri að nota sem ræktunarrými fyrir 
matjurtagarða fór hæst í 100 fermetra 
á hverja íbúð og lægst í tæplega 40 fer-
metra. Könnun sem Arnþór gerði meðal 

TÖLVUR GERA ÓÞARFA 
HLUTI ÓÞARFA

Henning Arnór Úlfarsson er  
lektor við tölvunarfræðideild 
HR og doktor í stærðfræði 

frá Brown University í Bandaríkjun- 
um. Sérsvið hans er undirgrein  
stærðfræðinnar sem nefnist fléttufræði. 
„Fléttufræðin snýst að miklu leyti um að 
koma með tilgátur um tengsl milli ólíkra 
hluta og svo reyna að sanna þær.“ 

Eftir gríðarlegar framfarir í tölvunar-
fræði síðustu áratugi er freistandi að 
spyrja Henning að því hvort hann telji 
starf sitt í hættu; hvort að hann, kennar-
inn og stærðfræðingurinn, verði óþarfur 
innan nokkurra ára. „Já, þetta er góð 
spurning, hvort við séum með öflugri 

tölvutækni að gera okkur óþörf. Í raun 
geta tölvur sinnt mínu starfi í dag, eða 
hluta af því. Það er hægt að láta tölvur 
koma með nýjar tilgátur og sanna þær.“ 

Varðandi skapandi hugsun, tengsl við 
nemendur og sjálfstæða hugsun þá er 
gervigreind véla komin ákveðið langt og 
tölvur munu geta búið yfir þessum eigin- 
leikum að einhverju leyti. „Munurinn 
á fyrstu stafrænu tölvunni sem er um 
það bil 70 ára gömul og snjallsímanum 
mínum í dag er ótrúlegur. Þá er ég ekki 
bara að tala um að ég geti spilað Angry 
Birds hvar sem er, heldur er snjallsími 

gríðarlega öflug tölva þrátt fyrir smæð. 
Þetta veitir okkur mörg tækifæri en það 
er líka hægt að líta á þetta alvarlegri  
augum, til dæmis að teknu tilliti til átaka 
í heiminum. Það þurfa að minnsta  

kosti að vera strangar reglur um notkun 
á þeirri tækni sem verið er að þróa í dag.“ 

Henning segist þó ekki vera svartsýnn 
og telur okkur ekki vera að gera okkur 
óþörf, heldur séum við að gera óþarfa 
hluti óþarfa. „Ef við hugsum um heilu 
æviskeiðin sem fóru í að afrita bækur 
handvirkt á miðöldum þá er í dag hægt að 
gera þetta á nokkrum sekúndum í tölvu, 
með því að líma og afrita. Hvað tekur 
það mikinn tíma af deginum okkar að 
keyra í vinnuna? Ef milljarður manna 
eyðir hálftíma í að keyra í vinnuna á 
hverjum degi og við færum þann tíma 
yfir í starf fyrir eina manneskju þá eru 
þetta um 300.000 ár í vinnu fyrir eina 
manneskju. Hvað skyldi vera hægt að 
gera við þennan tíma? Til dæmis væri 
hægt að lækna sjúkdóm eða bara sofa 
lengur.  Um leið og við kennum tölvunni 
að gera eitthvað fyrir okkur þá erum við 
búin að búa til frítíma fyrir okkur sjálf 
til að gera eitthvað áhugaverðara, merki-
legra eða bara skemmtilegra. Eins og að 
spila Angry Birds.“

bORGARbÚSKAPUR 
Í FJÖLbÝLISHÚSAGÖRÐUM

íbúa sýndi að garðar við fjölbýlishús 
eru lítið notaðir en þó sýndu þeir sem 
svöruðu könnuninni áhuga á því að nota 
þá meira og þá jafnvel fyrir slíka ræktun. 
Þar sem minnsta plássið er (40 m2) væri 
samt sem áður hægt að skipta garðinum 
til helminga; þá fengi hver íbúð 20 m2 
sem er jafnstórt svæði og þeir garðar sem 
Reykjavíkurborg leigir til einstaklinga í 
fjölskyldugörðunum. Verkefni Arnþórs 
fjallaði einnig um borgarbúskap í víðum 
skilningi, ávinning og hindranir borgar-
búskapar og matvælakerfi.

NÝSKÖPUN OG STOFNUN 
FYRIRTÆKJA
SAFECUbE SIGRAÐI

Frumkvöðlasjóður Guðfinnu S.  
Bjarnadóttur verðlaunar þá  
nemendur Háskólans í Reykjavík 

sem leggja fram bestu viðskiptaáætlun 
í verkefnum innan skólans á ári hverju. 
Hugmyndin sem hlaut verðlaun úr  
sjóðnum árið 2013 var hugmynd að litlum 
kubbi úr plasti, í laginu eins og ísmoli, sem 
greinir efnabreytingu á vökva ef nauð- 
gunarlyfi er byrlað í drykk. Hugmyndin ber 
heitið „SafeCube“ og er ætlað að vera 
vopn í baráttunni gegn lyfjanauðgunum. Í 
hópnum á bakvið öryggiskubbinn eru sex 
nemendur sem leggja stund á nám í lög-
fræði, verkfræði og viðskiptafræði við HR. 
Þetta eru þau Árni Arnar Sæmundsson, 
Jón Ragnar Jónsson, Jón Orri Kristins-
son, Rannveig Elba Magnúsdóttir, Rúnar 
Sigmundsson og Páll Svavar Helgason. 
Þau sóttu námskeiðið Nýsköpun og  
stofnun fyrirtækja á vorönn 2013 og  
skiluðu inn viðskiptaáætlun fyrir „Safe-
Cube“ sem lokaverkefni í því námskeiði. 
Hugmyndin hlaut í upphafi mikla athygli 
hér heima og erlendis og má telja að sé 
þörf fyrir vöru af þessu tagi á markaðnum. 
Í umsögn um verkefnið frá leiðbeinendum 
námskeiðsins segir meðal annars: Mikil 
ástríða, áhugi og þverfagleg samvinna 
skilaði sér í vel útfærðri viðskiptaáætlun 
sem á góða möguleika á að verða grunnur 
að árangursríku fyrirtæki.

ÁRIð 2012

STYRKUPPHÆÐ
227.346  

ÚR INNLENDUM 
SAMKEPPNISSJÓðUM 
TIL HR Í ÞÚS.KR.
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„Að öðru leyti erum við alltaf að reyna 
að bæta námið lítillega en það byggir 
á afskaplega góðum grunni sem hefur 
staðið af sér tískusveiflur undanfarinna 
ára. Við erum eina stjórnunarnámið 
á Íslandi sem hefur hlotið alþjóðlega 
gæðavottun, sem er að sjálfsögðu 
gæðastimpill, og einnig gefur kennara- 
liðið okkur mikið forskot enda eru  
þetta sérfræðingar sem eru í fararbroddi 
á sínum sérfræðisviðum, ekki bara á 
Íslandi, heldur í heiminum. Við munum 
einfaldlega halda áfram að bjóða úrvals 
stjórnendamenntun með áherslu á leið-
togafærni, ákvarðanatöku og persónu- 
lega þróun. Nemendurnir okkar komast 
ekkert hjá því að líta í eigin barm í þessu 
lærdómsferli sem námið er. En þannig 
verður maður líka betri stjórnandi.“

STOLTUR AF JÖFNU
KYNJAHLUTFALLI 
Í haust hófu 50 manns MBA-nám 
við viðskiptadeild Háskólans í 
Reykjavík. Þetta er einn af stærri 
hópunum frá upphafi sem hefur 
hafið MBA-nám við skólann. 

Kristján Vigfússon er forstöðu-
maður MBA-námsins. „Það er 
mjög gleðilegt hvað hópurinn í 

ár er stór en fjöldi góðra umsókna var 
mikill og erfitt var að velja fólk inn. Við 
teljum að valið á nemendunum sem og 
samsetning nemendahópsins sé einn 
af mikilvægu þáttunum í náminu. Þess 
vegna veljum við vandlega inn í hópinn 
á hverju ári og tökum eingöngu inn þá 
nemendur sem standast okkar kröfur 
um reynslu og menntun. Þetta gerum 
við vegna þess að í góðu MBA-námi 
skipta samnemendurnir miklu máli. 
Það er mikinn lærdóm hægt að draga 
af kunnáttu og reynslu samnemenda 
og þess vegna viljum við hafa fólk með  
ólíkan bakgrunn, reynslu og menntun. 
Við lítum til þess við inntöku að hópur-
inn endurspegli þjóðfélagið sem við 
búum í. Þess vegna eru t.d. arkitektar,  
leikarar, læknar, sálfræðingar og við- 
skiptafræðingar með okkur ár eftir ár. 
Það sem hefur enn aukið á breiddina er að  
nemendur af erlendu bergi brotnir 
eru að öllu jöfnu 5 til 10% af hverjum  
árgangi nú síðustu ár. Yfirleitt má þó 
skipta nemendunum í þrjá hópa út 
frá reynslu; í fyrsta lagi stjórnendur, í 
öðru lagi sérfræðinga sem vilja verða  
stjórnendur og svo frumkvöðla.“ 

Í rannsókn sinni fjallaði Ragnar Mar 
Sigrúnarson, meistaranemi í íþrótta- 
vísindum og þjálfun við tækni- og 

verkfræðideild HR, um áhrif meiðsla 
á líf knattspyrnumanna sem hafa verið 
meiddir í lengri tíma. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna að leikmenn  
virtust t.d. ekki verða kvíðafullir eða 
finna fyrir miklu þunglyndi en það sem 
vekur athygli er að bjargráð (e. coping 
skills) þessara leikmanna mældust afleit. 

Tíðni áfengis- og vímuefnaneyslu 
leikmannanna var há og beittu þeir sem 
tóku þátt í rannsókninni neikvæðum 
bjargráðum í meira mæli en nýlega 
greindir krabbameinssjúklingar. Þær 
niðurstöður gefa sterklega til kynna að 
leikmennirnir eigi í erfiðleikum með að 
takast á við álag í lífi sínu. 

HELMiNGUr LiÐA í EfsTU dEiLd 
sTENdUr EKKi ViÐ sAMNiNGA 
ViÐ KNATTsPYrNUMENN

Ragnar Mar tók viðtöl við leikmenn 
og athugaði stöðu meiddra leikmanna 
hjá íþróttafélögum. Rannsókn Ragnars 
sýnir að sum íþróttafélaganna standa 
ekki við samninga við leikmenn. Þá 
virðist félagslegri aðstoð til þessa hóps 
vera ábótavant. Rannsóknin sýndi að í 
sumum tilfellum voru sjúkradagpenin-
gar og sjúkrareikningar ekki greiddir 
og meiddir leikmenn þurftu að hætta 
hjá sjúkraþjálfara því félagið tók ekki 
þátt í kostnaði.  Af þessu mætti áætla að 
af þeim 12 liðum sem eru í efstu deild  
standi um helmingur ekki við bakið á 
meiddum leikmönnum. 

Tíðni áfengis- og vímuefnaneyslu 
leikmannanna var há og beittu 
þeir sem tóku þátt í rannsókninni 
neikvæðum bjargráðum í meira mæli 
en nýlega greindir krabbameins-
sjúklingar. Þær niðurstöður gefa 
sterklega til kynna að leikmennirnir 
eigi í erfiðleikum með að takast á við 
álag í lífi sínu.

Árangur næst 
með samstöðu

ANiTA Brá iNGVAdÓTTir er formaður 
SFHR, Stúdentafélags Háskólans í  
Reykjavík. Allir nemendur háskólans 
eru meðlimir í Stúdentafélaginu sem  
hefur það að meginmarkmiði að berjast 
fyrir hagsmunum þeirra. Anita Brá segir 
síðastliðið sumar líklega lifa í minning- 
unni sem LÍN-sumarið mikla. „Þetta 
hófst með því að Lánasjóður íslenskra 
námsmanna, LÍN, setti fram tillögu að 
breyttum úthlutunarreglum með litlum 
fyrirvara. Þessar breytingar áttu að  
ganga í gegn fyrir þetta haust.“ Nýjar 
úthlutunarreglur gerðu ráð fyrir auknum 
námsframvindukröfum; nemandi þyrfti 
að ljúka 22 ECTS-einingum í stað 18 
til að fá námslánin greidd. „Allar náms- 
mannahreyfingarnar voru ósáttar við 
breytingarnar og það hversu fljótt þær 
áttu að taka gildi. Við settum í sam- 
eiginlegu átaki auglýsingar í fjölmiðla til 
að mótmæla breytingunum og viðræður 
fóru af stað við LÍN þar sem upp komu 
ýmsar tillögur að tilslökunum sem áttu 
að koma til móts við stúdenta. Við vorum 
samt alltaf ósátt við að þær ættu að taka 
gildi strax.“ Stúdentaráð Háskóla Íslands 
(SHÍ) hafði í kjölfarið frumkvæði að því 
að stefna LÍN og ríkinu til að fá þessum 
breytingum hnekkt. Aðrar námsmanna- 
hreyfingar gerðust svo aðilar að málinu 
og tóku undir kröfu SHÍ. Í lok ágúst sl. 
féll svo dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur 
þar sem fallist var á að LÍN væri óheimilt 
að gera kröfu um aukna námsframvindu 
á þessu námsári. Nú er orðið ljóst að 
ríkið mun ekki áfrýja dómi Héraðsdóms, 
sem verður að teljast sigur fyrir stúdenta 
á Íslandi.  

Kynjasamsetning nemenda- 
hópsins í MBA-náminu í HR 
er allsérstök en í náminu 
eru yfirleitt jafnmargar konur 
og karlar. Í stjórnunarnámi 
sem þessu er þetta hlutfall 
sjaldgæft en yfirleitt er það 
75% karlar og 25% konur. 
„Við vitum ekki til þess að 
þetta þekkist í öðru MBA-
námi. Við erum mjög stolt af 
þessu jafna kynjahlutfalli sem 
við sjáum skila sér í því að 
konur sem útskrifast frá okkur 
eru í stjórnunarstöðum víða 
í samfélaginu.“ Kristján segir 
það næsta mál á dagskrá að 
fjölga konum í kennaraliðinu. 
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„Alþingi og allir stjórnmálaflokkarnir 
hafa hvað eftir annað viðurkennt, að 
þörf væri á endurskoðun stjórnar- 
skrárinnar [...] ennþá er samt enginn 
árangur sýnilegur af því starfi“. Þetta 
hefði getað verið skrifað í ár og átt vel 
við en þetta skrifaði Ólafur Jóhannesson, 
lagaprófessor, fyrir sextíu og sex árum. 
Tilvitnunin er úr grein Ólafs sem birtist 
í Stúdentablaðinu, 1.desember 1947. 
Augljósrar óþolinmæði gætir í skrifun- 
um en þá var stjórnarskráin þó aðeins 
orðin þriggja ára. Nokkrar breyting-
ar hafa verið gerðar á stjórnarskránni 
síðan en fjölmargar tilraunir til frekari 
breytinga hafa runnið út í sandinn.  
Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor 
við Háskólann í Reykjavík og sér- 
fræðingur í stjórnskipunarrétti, fylgist 
náið með þessum tilraunum, sem er 
ekki lítið verk enda hefur stjórnarskráin  
aldeilis verið í deiglunni síðustu misseri 
og ár. Á síðasta kjörtímabili var haldinn 
þjóðfundur um stjórnarskrármál, kosið 
til stjórnlagaþings, stjórnlagaráð skipað 
og tillögur þess lagðar fyrir Alþingi, sér-
fræðingahóp og Feneyjanefnd. Loks var 
almenningur spurður álits um einstakar 
stjórnarskrárbreytingar í leiðbeinandi 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Samt varð 
nánast ekkert úr þessari vinnu fyrir 
lok kjörtímabilsins. Ragnhildur er þó  
bjartsýn á að þessu sjö áratuga verkefni 
ljúki senn.

Hrunið opnaði á umræðu um 
grundvallaratriði
Fyrir Ragnhildi er stjórnskipunarrétt- 
urinn „grundvallarforrit til að láta sam-
félagið ganga og þær tengingar út á við 
eru svo áhugaverðar“ eins og hún lýsir 
sjálf þegar blaðamaður sest niður 
með henni og kaffibolla til að ræða  
stjórnarskrármál. Það var þetta grund-
vallarforrit sem sumir töldu að hefði 
hökt í aðdraganda Hrunsins haustið 
2008 og því var ekki að undra að eftir 
Hrun kæmi fram aukin gagnrýni á stjór-
narskrána. „Þá kom upp orðræðan um 
að þetta væri ógeðslegt samfélag og fólk 
fór að spyrja miklu gagnrýnni spurninga 
um grundvallaratriði. Hrunið er líklega 
stærsta orsök þess hvað það var mikil og 
hvöss umræða  og hvað það var opnað 
á stórar breytingar. Ég saknaði þess hins 
vegar í þeirri umræðu að farið væri nánar 
ofan í þær breytingar sem rætt var um,“ 
segir Ragnhildur. Þannig hafi aukinn 
áhugi á stjórnarskrármálum fyrst og 
fremst komið fram í aukinni gagnrýnni 
hugsun og vilja til breytinga. Hins vegar 
hafi áhuginn ekki skilað sér inn í vinnu  
stjórnlagaráðs og framhaldslíf þess frum-
varps. „Það var til dæmis mikið kallað 
eftir beinu lýðræði. Beint lýðræði hefur 
marga fína kosti en líka ákveðna ókosti. 
Þeir sem bentu á þá voru bara einhvern 

veginn útmálaðir sem óvinir lýðræðisins 
og fólksins. Í umræðunni fannst mér 
því vera gagnrýni en ekki alltaf áhugi 
á að setja sig djúpt inn í málin“ bætir  
Ragnhildur við. En endurspeglar  
þessi gagnrýni og þessi umræða  
vantraust fólks á stjórnarskránni sjálfri? 
„Já, ég held að fólk vantreysti því að  
stjórnarskráin setji valdhöfum í raun og 
veru nokkur mörk nema kannski mann-
réttindakaflinn. Ég held að mjög margir 
upplifi það þannig að Alþingi og forseti 
Íslands, svo ég nefni dæmi, geti gert 
nokkurn veginn hvað sem þau vilja því 
það sé hægt að túlka stjórnarskrána eins 
og þeim hentar. Þannig að sumu leyti  
hefur vantraustið gengið svo langt 
að fólk horfir framhjá þeim mörkum 
sem þó eru sett í stjórnarskránni. Og  
þegar fólk vantreystir líka Alþingi eins 
og staðan er núna þá er komin upp 
svolítið vond staða“.

FÓLK VANTREYSTIR 
STJÓRNARSKRÁNNI

RAGNHILDUR HELGADÓTTIR, PRÓFESSoR VIÐ LAGA-
DEILD, RÆÐIR EIGINLEIKA oG ANNMARKA GRUND-
VALLARFoRRITS STJÓRNSKIPUNAR Á ÍSLANDI Í 
SAMTALI VIÐ HEIÐAR ÖRN SIGURFINNSSoN.

Ég held að fólk vantreysti því að 
stjórnarskráin setji valdhöfum í 
raun og veru nokkur mörk nema 
kannski mannréttindakaflinn. 
Ég held að mjög margir upplifi 
það þannig að Alþingi og forseti 
Íslands, svo ég nefni dæmi, geti 
gert nokkurn veginn hvað sem 
þau vilja því það sé hægt að 
túlka stjórnarskrána eins og 
þeim hentar.
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Óþarfa upphlaup um tillögur  
stjórnlagaráðs
Þrátt fyrir alla þá vinnu sem lögð var í 
tillögur að nýrri stjórnarskrá, bæði vinnu 
stjórnlagaráðs, þingmanna og sérfræð- 
inga, varð ekkert úr heildarendurskoðun 
stjórnarskrárinnar. Það upphlaup sem 
varð um tillögur stjórnlagaráðs 
í meðferð Alþingis var að mati  
Ragnhildar líklega alveg óþarft. „Það 
var ógurlega margt, að mínu viti, fínt 
í tillögum stjórnlagaráðs. Þau lögðu  
stóru línurnar og þær voru skýrar og um 
það var sátt. Með því, hins vegar, að það 
komu fljótlega upp raddir um að þingið, 
sem fer með stjórnarskrárvaldið og  
löggjafarvaldið, ætti ekki að krukka 
í tillögurnar var dúkað fyrir alltof 
harðan slag“. Þar sem ekki tókst að  
ljúka heildarendurskoðun stjórnar- 
skrárinnar fyrir kosningar telur Ragn-
hildur nauðsynlegt að halda þeirri vin-
nu áfram því ýmsu þurfi að breyta í  
stjórnarskránni. „Ég lít svo á að stærsti 
gallinn við stjórnarskrána eins og hún er 
núna er að hún endurspeglar ekki nógu 
vel hvernig stjórnskipunin er í raun og 
veru. Það er villandi og ekki heppilegt út 
frá alls konar réttaröryggissjónarmiðum 
að maður geti ekki fengið sæmilega  
rétta mynd af stjórnskipuninni með því 
að lesa og skoða stjórnarskrána. Það er 
ekki fallegt að leiða saklaust fólk þannig 
í gildru og gefa því bandvitlausar hug- 
myndir“. Sumar reglur stjórnskipunar-
réttarins eru óskráðar og byggja á venju. 
Almennt þykir Ragnhildi það skemmti- 
legt einkenni á íslenskum rétti en  
þegar kemur að stjórnarskrá fylgja þessu 
ókostir, segir hún. „Vill maður ekki að 
grundvallaratriði í stjórnskipuninni séu 
aðgengileg fyrir alla?“

Truflandi að forsetinn hafi 
vald en beri ekki ábyrgð á 
beitingu þess
Meðal þess sem er villandi þegar  
stjórnarskráin er lesin, eru ákvæði um 
forseta Íslands. Samkvæmt þeim hefur 
forseti alls kyns hlutverk en á öðrum stað 
segir að forseti láti ráðherra framkvæma 
vald sitt og að undirskrift forseta, þar 
sem hennar er þörf, taki ekki gildi nema 
ráðherra skrifi undir með honum. „Þetta 
held ég að sé í sjálfu sér ekki stórkost- 
lega óheppileg stjórnskipun. Það sem 
er óheppilegt í þessu er að ef fólk flettir 
því upp hvernig á að skipa hæstaréttar- 
dómara, gera þjóðréttarsamninga eða 
náða menn þá standi í stjórnarskránni 
að forseti hafi þessi hlutverk. Það er svo 
bara á allt öðrum stað í stjórnarskránni 
sem segir að forseti láti aðra framkvæma 
vald sitt.“

Enginn efast lengur um að forseti 
hafi vald til að synja lögum staðfestingar 
– Ólafur Ragnar Grímsson hefur gert 
það þrisvar og að loknum forseta- 
kosningunum 2012 sagði hann úrslitin 
sýna vilja Íslendinga til að hafa í auk-
num mæli áhrif á stærri mál með þjóðar- 
atkvæðagreiðslum. Ragnhildur segist 
vilja sjá skýrt í stjórnarskrá hvaða reglur 
gilda um synjunarvaldið enda trufli það 
hana að til sé vald sem enginn beri ábyrgð 
á hvernig sé beitt. „Forsetinn virðist vera 
að boða fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en 
þó er fullt af mjög umdeildum málum 
sem ekki fara í þjóðaratkvæði, eins og 
nýleg lög um veiðigjald. Við verðum að 
horfast í augu við það að forsetinn velur 
alltaf eða hafnar, það er engin töfratala 
þegar undirskriftum er safnað. Þannig 
að mér þætti að sumu leyti miklu hrein-
legra að hafa ákvæði í stjórnarskrá um 

undirskriftir og hugsanlega minni-
hluta þingmanna líka til að kalla fram 
þjóðaratkvæðagreiðslu um mál“. 

áhugavert samspil stjórn-
mála og lögfræði

Í undangenginni umræðu um 
nauðsyn stjórnarskrárbreytinga hefur 
Ragnhildur sagt að eitt af því sem 
nauðsynlegt sé að bæta í stjórnarskránni 
sé samspil Alþingis og framkvæmda- 
valdsins, það er ráðherra og ríkisstjórn- 
ar. Það vantar skýrt ákvæði um þing- 
ræðisregluna, ákvæði um sannleiks- 
skyldu ráðherra gagnvart þingi, skýrara 
ákvæði um eftirlit og um að ráðherrar 
sitji í umboði þingsins. Nýlega reyndi 
einmitt á það síðastnefnda þegar  
Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkis-
ráðherra, ákvað að stöðva aðildar- 
viðræður Íslands við Evrópusambandið, 
viðræður sem meirihluti Alþingis hafði 
áður ákveðið að hefja. Við ákvörðun 
sína studdist ráðherrann við álit  
embættismanna sem töldu ríkisstjórnina 
ekki bundna af ályktunum sem fyrra 
þing hafði samþykkt. „Þetta er dæmi 
um það að stjórnskipunin, með okkar 
gömlu stjórnarskrá, hefur að miklu  
leyti mótast af venjum og er bara að 
hluta til skráð. Við verðum að horfast í 
augu við að þessi stjórnskipun gengur að 
hluta til vegna þess að menn láta hana 
ganga með góðum vilja. Stjórnarskráin 
er alltof óskýr til að menn geti alltaf 
sýnt fulla hörku og framkvæmt allt það 
sem ekki er bannað samkvæmt stjórnar- 
skrá. Þarna kom fram álit þess efnis að 
þingsályktunum verði ekki framfylgt 
nema með pólitísku valdi Alþingis. Það 
er lagalega séð alveg rétt að ef ráðherra 
kýs að hunsa þingsályktun þá er hann 
ekki að brjóta lögmætisreglu. Það 
þýðir þó ekki að menn eigi að hunsa 
þingsályktanir kerfisbundið vegna þess 
að fullt af merkilegum hlutum hafa verið 
ákveðnir með þingsályktunum og menn 
hafa fylgt þeim. Lagalega var þetta því 
alveg rétt hjá ráðherranum en hins  
vegar hafa ráðherrar almennt álitið 
sig bundna af þingsályktunum“. Þetta  
samspil stjórnmála og lögfræði þykir 
Ragnhildi skemmtilegt. „Stundum nær 
það sem er pólitískt mögulegt langt út 
fyrir lagarammann. Mun oftar er það 
sem er pólitískt mögulegt langt fyrir  
innan rammann, það er miklu  
minna hægt að gera pólitískt en væri  
leyfilegt. Þetta er áhugavert samspil,“ segir  
Ragnhildur.

Bjartsýn á frekari stjórnar- 
skrárbreytingar
Á það hefur verið bent að nauðsynlegt 
geti verið að bæta við ákvæði í  
stjórnarskrá sem heimili framsal valds 
til alþjóðastofnana til að geta tekið  
fullan þátt í EES samningnum. Enn er til 
dæmis ekki ljóst hvort að óbreyttu verði 
hægt að innleiða tilskipun um sameigin-
legt evrópskt fjármálaeftirlit því þá væri 
ríkið að framselja evrópskri eftirlitsstofn- 
un framkvæmdavald. Ragnhildur segir 
að taka þurfi á tengslum við útlönd í  
stjórnarskránni. „Ekki eingöngu út af 
EES heldur vegna þess að við látum eins 
og við séum ekki að gera hluti sem við þó 
erum að gera. Það er til venjuregla um 
framsal valds, sem er heimilað að ákveðn- 
um skilyrðum uppfylltum. Það er að 
mörgu leyti fín regla en hún er bara ekki 
skráð í stjórnarskránni. Það er spurning 
hvort ekki eigi að taka hana inn svo fólk 
geti kynnt sér hana.“

Fyrir utan þær breytingar sem hún  
hefur þegar nefnt segir Ragnhildur 
að breyta ætti breytingaákvæði  
stjórnarskrárinnar og taka af alvöru  
umræðu um það hvernig stjórnskipun 
fólk vill hafa, til dæmis hvort taka ætti 
upp einhverjar þær breytingar sem  
stjórnlagaráð lagði til.  En verður  
einhvern tímann hægt að ná sátt um 
breytingar á stjórnarskrá? „Já, ég er 
alveg handviss um það og ég held að 
það verði hægt frekar fljótlega. Ég held 
að það séu frekar fá atriði sem fólk deilir 
um. Auðlindaákvæðið er eitt þeirra“. Ný  
stjórnarskrárnefnd tekur til starfa í haust 
og Ragnhildur er bjartsýn á árangur 
hennar. „Ég held að 70% af frumvarpi 
stjórnlagaráðs fari í gegn. Ég held að 
þetta verði eins og stjórnarskrárfrum-
varp Gunnars Thoroddsen árið 1983. 
Það náði ekki fram að ganga, sem þót-
tu óskapleg vonbrigði, en ég held að nú 
sé stór hluti af því frumvarpi kominn í 
stjórnskipunina, aðallega með mann- 
réttindakaflanum,“ segir Ragnhildur 
bjartsýn að lokum.

Ég lít svo á að stærsti gallinn 
við stjórnarskrána eins og hún er 
núna er að hún endurspeglar ekki 
nógu vel hvernig stjórnskipunin 
er í raun og veru. 

Það vantar skýrt ákvæði um þingræðisregluna, 
ákvæði um sannleiksskyldu ráðherra gagnvart 
þingi, skýrara ákvæði um eftirlit og um að 
ráðherrar sitji í umboði þingsins. Nýlega reyndi 
einmitt á það síðastnefnda þegar Gunnar Bragi 
Sveinsson, utanríkisráðherra, ákvað að stöðva 
aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið, 
viðræður sem meirihluti Alþingis hafði áður 
ákveðið að hefja. Við ákvörðun sína studdist 
ráðherrann við álit embættismanna sem töldu 
ríkisstjórnina ekki bundna af ályktunum sem 
fyrra þing hafði samþykkt. 
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ÞríVíddArLíKöN 
Af HAUsKÚPUM

CCP OG HR 
Í ÖFLUGT 
SAMSTARF

UnGLinGar & 
eLDfLaUGar

Hilmar Veigarsson, forstjóri CCP og Ari Kristinn Jónsson, rektor HR.

230 MILLJÓNA 
STYRKUR 

Lokaverkefni Sigrúnar Bjarkar 
Sævarsdóttur í heilbrigðisverk-
fræði í HR hefur hlotið mikið lof 

innan læknastéttarinnar. Það fólst í því 
að smíða og samþætta þrívíddarlíkan við 
staðsetningarbúnað sem notaður er við 
heilaskurð. Líkanið hannar Sigrún eftir 
mjög nákvæmum þrívíddarmyndum, 
úr segulómun annarsvegar og sneið- 
myndum hinsvegar. Úr teikningunum 
vinnur hún þrívíddarlíkan í raunstærð 
af höfuðkúpu sjúklings, sem er svo  
prentað í þar til gerðum þrívíddar-
prentara. Skurðlæknirinn getur metið 
líkanið fyrir aðgerð og jafnvel sett upp 
sýndaraðgerð og þannig undirbúið sig 
enn betur fyrir skurðaðgerð. 

Rannsóknarmiðstöð HR í 
nýsköpun og frumkvöðlafræðum 
hlaut síðastliðinn vetur 230 
milljóna króna styrk úr sjöundu 
rammaáætlun Evrópusam-
bandsins. Styrkurinn er til 
rannsóknarverkefnis um 
nýsköpun í viðskiptalíkönum 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
í skapandi atvinnugreinum. 

Brýn þörf er á því að endurhugsa 
viðskiptalíkön, meðal annars vegna 
sívaxandi samkeppni frá láglauna- 

svæðum, vaxtar og margbreytileika raf- 
rænna viðskiptahátta og nýrra tækifæra 
til hagkvæmrar framleiðslu í smáum 
stíl. Dr. Marina Candi, dósent við 
viðskiptadeild HR, leiðir verkefnið sem 
er til fjögurra ára. Rannsóknin er sam-
starfsverkefni Háskólans í Reykjavík, 
viðskiptaháskóla í Póllandi og þriggja 
fyrirtækja í skapandi atvinnugreinum. 

Rannsóknarsjóðir Evrópusambands- 
ins hafa það meginmarkmið að styðja 
við rannsóknir vísindamanna í frem-
stu röð. Aðeins brot þeirra þúsunda  
umsókna sem berast sjóðunum á hverju 
ári hlýtur náð fyrir augum dómnefndar 
og er þetta því mikil viðurkenning fyrir 
þá sem að koma. Styrkurinn er veittur af 
áætlun sem sérstaklega styður við sam-
starf háskóla og atvinnulífs, eða Indus-
try-Academia Partnerships and Path-
ways áætluninni.

hr-ingar tilnefndir til 
nÝsköpunarverðlauna 
forseta íslands

Nýsköpunarverðlaun forseta 
Íslands eru árlega veitt 
námsmönnum sem hafa unnið 
afburðagott starf við  
úrlausn verkefnis sem 
styrkt er af Nýsköpunarsjóði 
námsmanna. Tvö verkefni í 
heilbrigðisverkfræði voru tilnefnd 
til Nýsköpunarverðlauna forseta 
Íslands árið 2013. 

Verkefni Sigrúnar Bjarkar Sævarsdóttur, 
nemanda í heilbrigðisverkfræði við 
HR, sem ber heitið Notkun þrí- 
víddarmódels og staðsetningartækja við 
undirbúning skurðaðgerða á höfði var 
tilnefnt til verðlaunanna. Annar leiðbe-
inandi Sigrúnar Bjarkar er Dr. Paolo  
Gargiulo, lektor við tækni- og ver-
kfræðideild HR og verkfræðingur á 
Landspítala. Paolo hlaut jafnframt styrk 
úr Vísindasjóði Landspítala í desember 
síðastliðnum vegna rannsóknar sinnar 
sem fjallar um áhættugreiningu á  
lærbeinsbroti við og eftir heildarmjaðma- 
liðaskipti. 

Baldur Þorgilsson, aðjúnkt við tækni- 
og verkfræðideild HR, er leiðbeinandi 
Ásdísar Magnúsdóttur, nemanda í 
sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands. Verk- 
efni hennar var einnig tilnefnt til 
Nýsköpunarverðlaunanna en það ber 
heitið Prófun á nýjum hröðunarnema 
til að meta stökkkraft. Þessi verkefni 
fengu sérstaka viðurkenningu við 
verðlaunaathöfnina á Bessastöðum í 
lok febrúar á þessu ári. Úlfur Hansson, 
nemi við Listaháskóla Íslands, hlaut 
Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands 
fyrir hönnun, þróun og smíði nýs  
hljóðfæris. 

CCP hf. og Háskólinn í Reykjavík 
undirrituðu á árinu samstarfs-
samning um að stórefla kennslu 

og rannsóknir í tölvuleikjahönnun á 
Íslandi. CCP og HR vilja með samstarf- 
inu auka við fjölbreytni í menntun, efla 
nýsköpun í íslensku atvinnulífi og fjölga 
þannig þeim stoðum sem efla hagvöxt 
í landinu. Samkvæmt samningnum  

Nemendur í 9. og 10. bekk 
Hörðuvallaskóla í Kópavogi  
sóttu síðastliðinn vetur nám-

skeiðið Skapandi verkfræði og forritun.  
Námskeiðið er ólíkt þeim sem alla jaf-
na eru í boði fyrir grunnskólanema 
því nemendurnir unnu að eigin 
tækniverkefnum. Námskeiðið var skipu-

kostar CCP hf. nýja stöðu prófessors 
við tölvunarfræðideild Háskólans í  
Reykjavík sem mun sinna bæði rannsókn- 
um og kennslu í faginu. Samningurinn 
er til fimm ára. Samkvæmt samstarfs- 
samningnum er gert ráð fyrir að 
stöðunni gegni fræðimaður á sviði  
tölvuleikjahönnunar sem vinni náið með 
CADIA, gervigreindarsetri Háskólans 
í Reykjavík, sem og íslenskum tölvu- 
leikjaiðnaði.  Viðkomandi mun njóta 
akademísks frelsis í rannsóknum sínum 
og kennslu. CCP kostar undirbúning 
námsins og rannsóknanna með 10  
milljóna króna framlagi til HR. Í fram-
haldinu mun CCP kosta prófessor- 
stöðuna næstu fimm árin, frá og með 1. 
ágúst 2013.  Búið er að ráða í stöðuna, 
en David Thue frá University of Alberta 
kemur til starfa við tölvunarfræðideild 
HR í október nk.  

lagt af Hörðuvallaskóla í samvinnu við 
Háskólann í Reykjavík og Össur hf.  

Meðal þeirra verkefna sem nemend- 
ur leystu var að búa til og forrita  
vélmenni. Í Háskólanum í Reykjavík 
hönnuðu nemendurnir vatnsknúnar 
eldflaugar og skutu þeim á loft. Daníel 
Brandur Sigurgeirsson, aðjúnkt við  
tölvunarfræðideild, og Leifur Þór Leifs-
son, dósent við tækni- og verkfræðideild, 
tóku á móti nemendum Hörðuvallaskóla 
í HR og fræddu þá um undirstöðuatriði 
forritunar og verkfræðilegrar aðferða-
fræði. 

Árið 2011 námu útflutningstekjur 
greina í upplýsingatækni tæpum 
fimmtán milljörðum króna, þar af 
námu útflutningstekjur vegna starf-
semi CCP rúmum 7 milljörðum 
króna. Með því að efla og hlúa að 
menntun og rannsóknum í tölvu- 
leikjahönnun má styrkja orðspor 
Íslands á sviði leikjaframleiðslu enn 
frekar um leið og aukið er við 
fjölbreytni í atvinnulífi á Íslandi.

Með samningnum skuldbindur 
HR sig til að styðja við alþjóðlega 
viðurkennt rannsóknarstarf í 
leikjahönnun og vekja athygli á 
fræðasviðinu og þróun tölvuleikja- 
gerðar á Íslandi. Auk fjárhagslegs 
stuðnings mun CCP veita námi 
og rannsóknum stuðning gegnum 
þá faglegu reynslu sem starfsfólk 
fyrirtækisins hefur að geyma og 
alþjóðlegt tengslanet fyrirtækisins. 
Hjá CCP starfar fólk sem fæst við 
hinar ýmsu greinar tölvuleikjagerðar, 
en auk tölvunarfræðinga má nefna 
listamenn, félagsfræðinga, hag-
fræðinga, viðskiptafræðinga, osfrv.

Tölvuleikjahönnun (e. game 
design) er þverfagleg í eðli sínu og 
nýtir m.a. þekkingu úr greinum á 
borð við tölvunarfræði, sálfræði, 
hagfræði, stærðfræði og viðskipti. 
Við tölvuleikjahönnun er til dæmis 
litið til mannlegrar hegðunar, 
notkunar mismunandi viðskipta- 
líkana og áhrifa leikjaspilunar 
á börn og fullorðna. 

BUSINESS MODEL INNOVATION
REINVENT

Dr. Marina Candi
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Það ættu allir að þekkja iðnbyltinguna sem varð seint á 
18. öld þar sem tilkoma kola- og gufuorku ruddi braut 
nýrra aðferða í framleiðslu. Vinna sem áður var unnin í 

höndunum varð að verksmiðjuvinnu með aukinni  framleiðni 
og tilheyrandi breytingum á starfsháttum. Sú bylting sem varð 
í lok 19. aldar og byrjun þeirrar 20. með tilkomu rafmagns er 
talin önnur iðnbylting sögunnar. Henry Ford byggði verk-
smiðju með færibandi sem fjöldaframleiddi bíla og gjörbreytti 
þannig framleiðsluháttum. Hugtakið stærðarhagkvæmni fest-
ist í sessi. Það má segja að nú, þegar 21. öldin er gengin í garð, 
hafi lítið breyst í eðli framleiðslu. Vélar í dag eru jú mun öflugri 
og verksmiðjurnar stærri, en þær eru í grunninn þær sömu og 
margar hverjar eru mjög mannaflsfrekar. Stærðarhagkvæmnin 
á við sem aldrei fyrr. En ekki er allt sem sýnist; það má segja 
að á undanförnum árum hafi þriðja iðnbyltingin hafist.  
Þessi bylting mun ekki síður hafa áhrif á starfshætti samtímans. 
Til að átta sig á þessari byltingu þarf að skoða undirliggjandi 
forsendur. Þær forsendur sem hér verður fjallað um eru  
upplýsingatækni, róbótar og þrívíddarprentarar. 

UPPLýsiNGATÆKNi
Tölvutækni hefur þann stórkostlega eiginleika að afkastageta 
hennar tvöfaldast á 18-24 mánaða fresti. Þetta hefur gengið 
eftir allt frá því fyrstu tölvurnar komu fram fljótlega eftir 
heimsstyrjöldina síðari. Tölvurnar hafa orðið minni og ódýrari. 
Sem dæmi má nefna að iPhone 4 frá 2010 er með sambæri- 
lega afkastagetu og iMac borðtölvan frá 2000. Á einum áratug 
umbreyttust tölvur úr því að vera vinnutæki á skrifborði yfir í 
það sem nú er talinn vera ómissandi fylgihlutur. Svipuð þróun 
hefur orðið í hugbúnaðargerð þó það sé ekki eins sýnilegt.

Samskipti okkar við tölvur og hugbúnað eru einnig að 
breytast. Árum saman höfum við notað lyklaborð og mús 
en nú eru nýjar leiðir að opnast okkur og með þeim nýjar  
tegundir af lausnum. Með spjaldtölvum urðu snertiskjáir  
almennir. Einnig hafa komið á markað tæki sem gera okkur 
kleift að stýra tölvum með handahreyfingum. Slíkt varð fyrst 
vinsælt í tölvuleikjum, fyrst með Nintendo Wii stýripinnanum 
en svo án stýripinna með Microsoft Kinect. Hljóðskilningur 
tölva er einnig að verða betri og betri. Með tilkomu tækni 
eins og Apple Siri og S-Voice fyrir Android, gafst snjallsíma- 
eigendum færi á að stýra símanum með tali. Þessar framfarir 
í upplýsingatækni eru forsendur fyrir því að ný kynslóð af  
róbótum eru að koma fram á sjónarsviðið.

rÓBÓTAr
Róbótar eru vélar eða hugbúnaður sem geta framkvæmt ýmis 
verk. Þetta þurfa ekki að vera vélar sem líta út eins og menn, 
eins og orðið vélmenni gefur til kynna, heldur geta þetta  
verið allt frá einföldum vélum sem framkvæma einföld verk 

upp í flóknar alhliða vélar sem geta lært. Róbótar 21. aldarinnar 
hafa þá eiginleika að þeim stýrir öflugur hugbúnaður og þeir 
hafa heyrn og sjón. Maðurinn getur talað við vélarnar og gefið 
þeim skipanir. Róbótunum er stýrt af hugbúnaði sem verður 
sífellt öflugri. Hægt er að þjálfa þá, til dæmis til að setja saman 
framleiðsluvörur eða pakka þeim. Þar sem þessum vélum er 
stýrt af hugbúnaði er einfalt að uppfæra þær og endurþjálfa í 
ný verkefni. Dæmi um slíkan róbót er Baxter sem bandaríska 
fyrirtækið Rethink Robotics framleiðir. Með einföldu viðmóti 
má kenna Baxter handtökin með því að sýna honum hvað hann 
á að gera. Þessa tegund af róbótum má jafnvel kalla einkaróbót 
sbr. einkatölva. Með framförum í gervigreind, skynjun á hljóði 
og sjón og öflugum hugbúnaði er gjörbreyting framundan 
í framleiðslutækni. Fjölmörg bandarísk fyrirtæki hafa flutt  
hluta framleiðslu sinnar frá Asíulöndum eins og Kína, þar sem 
vinnuafl er ódýrt, til Bandaríkjanna. Ástæðan er þó ekki sú 
að þar séu heilu verksmiðjurnar fullar af fólki heldur eru þar 
hátækniverksmiðjur með róbótum. Því er jafnvel haldið fram 
að 70% af þeim störfum sem eru til í dag heyri brátt sögunni til 
og verði unnin af róbótum eða öðrum hugbúnaði. 

Baxter frá Rethink Robotics

ÞríVíddArPrENTArAr
Ef róbótar duga ekki til að breyta framleiðsluháttum þá ætti 
ný tækni við að búa til hluti að gera það. Þrívíddarprentun 
felst í því að „prenta út“ hluti. Prentuð eru örþunn lög hvert 
ofan á annað þar til hluturinn er tilbúinn. Hafi maður ekki  
hugmyndaflug til að ímynda sér hvað hægt er að prenta með 
þessum máta má skoða síðuna Shapeways.com, en það er 
markaðstorg fyrir þrívíddarprentaðar vörur. Vinsælar vörur 
eru skartgripir, ýmis gjafavara, snjallsímahulstur og leikföng, 
svo eitthvað sé nefnt. Líkt og með róbótana eru þrívíddar- 
prentarar orðnir almenningsvara. Hægt er að kaupa slíka prent-
ara til heimilisnota fyrir rétt rúmlega þúsund bandaríkjadali.

Byltingin sem felst í þrívíddarprentun er hugbúnaðurinn. 
Framleiðsla á vöru er orðin stafræn. Sífellt flóknari hlutir eru 
hannaðir í svokölluðum CAD-teikniforritum og síðan sendir 
í prentun. Ódýrustu prentararnir nota plastefni eða trefjar en 
ýmis fyrirtæki hafa skotið upp kollinum sem búa til hluti úr  
silfri, áli og öðrum málmum. Áhrif þrívíddarprentunar eru 
ekki síðri en tilkoma róbóta. Hægt er að framleiða hluti sem 
áður var ómögulegt að framleiða; léttari og sterkari hluti í 
bíla eða flugvélar. Þrívíddarprentarar hafa áhugaverð áhrif á 
hugtakið stærðarhagkvæmni. Með tilkomu þeirra er hægt að 
framleiða sérhönnuð eintök á einstaklega hagkvæman máta.  
Hugtakið fjöldaframleiðsla víkur fyrir fjöldasérsmíði, þar sem 
hver og einn getur látið sérsmíða fyrir sig sitt eintak af vöru.
 

Makerbot Replicator

Áhrif þriðju iðnbyltingarinnar munu verða víðtæk og þau 
eru þegar að koma í ljós. Þrívíddarprentarar hafa gjörbreytt 
hönnunarferlinu þar sem hönnuðurinn þarf ekki að senda 
frumgerð í framleiðslu heldur prentar hann hana út, lagfærir 
í teikniforritinu o.s.frv. Þessir prentarar hafa einnig opnað á 
algjörlega nýjan markað þar sem skapandi einstaklingar geta 
hannað sínar eigin vörur með CAD-hugbúnaði í einkatölvunni 
sinni og sett á markað með vefsíðum eins og Etsy.com eða 
Shapeways.

Hringekjan er samstarfsverkefni um kennslu í tækni- 
og raungreinum. Á hverju ári skipuleggur Háskólinn 
í Reykjavík námskeið í samstarfi við grunnskóla þar  

sem heimur tækninnar er kynntur fyrir áhugasömum  
nemendum. Í þetta skipti tóku um 90 krakkar úr tíunda bekk í 

Réttarholtsskóla þátt í Hringekjunni. Fjórir kennarar úr tækni- 
og verkfræðideild og tölvunarfræðideild leiðbeindu nemend-
unum. Markmiðið með samstarfinu er að gefa krökkunum 
nýja sýn á heim tækninnar og vekja forvitni þeirra og áhuga á 
tækni- og raungreinum. Lögð er áhersla á að sýna þeim leiðir 
til að nýta tæknina til að skapa, leysa verkefni og öðlast frekari 
skilning á ólíkum viðfangsefnum. Meðal þess sem fjallað hefur 
verið um í Hringekjunni er eðlisfræði, gervigreind, forritun og 
eldflaugasmíð.

ÞRIÐJA IÐNBYLTINGIN
OG ÁHRIF HENNAR Á STARFSHÆTTI 
SAMTÍMANS

Ólafur Andri 
Ragnarsson, 
aðjúnkt við 
tölvunar-
fræðideild HR

SKAPANDI 
TÆKNI

Dr. Paolo Gargiulo, lektor við tækni- og verkfræði- 
deild HR, var í vor útnefndur ungur vísindamaður 
ársins á Landspítalanum. Rannsóknir Paolos eru á 

sviði heilbrigðisverkfræði. Hann starfar á Landspítalanum 
ásamt því að vera lektor við tækni- og verkfræðideild HR.  
Hann hefur frá árinu 2009 verið ráðgjafi fyrirtækisins  
Medel, sem framleiðir ígræðlinga fyrir eyru og þátttakandi 
í EU COST verkefninu NAMABIO síðan 2012. Helstu  
áherslur hans í rannsóknum eru læknisfræðileg mynd- og 
líkanagerð og klínísk verkfræði.

UNGUR 
VÍSINDA- 
MAÐUR 
ÁRSINS
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FRÆÐI Í FRAMKVÆMD

NEMENDUM FJÖLGAR JAFNT oG þéTT ENDA ER 
SýNILEG þÖRF Í ATVINNULÍFINU FYRIR FÓLK MEÐ 
MENNTUN Í UPPLýSINGATÆKNI.

Dr. Björn Þór Jónsson, forseti tölvunarfræðideildar

Starfsfólk tölvunarfræðideild- 
ar tók í haust við stærsta  
árgangi í sögu háskólans. Dr. 
Björn Þór Jónsson er forseti 
deildarinnar. Hann segir  
fjölda nýnema hafa fjórfald- 

ast frá árinu 2010 og eru ástæður-
nar fyrir aukinni aðsókn að hans sögn  
margþættar. „Það skýrist að einhverju 
marki af því að það hafa alltaf verið 
mörg störf laus í upplýsingatækni. Þegar  
uppgangurinn var sem mestur fyrir  
nokkrum árum var það þó ekki mjög  
sýnilegt hversu mikið var að gera í grein-
inni. Svo kom hrunið og þá var aftur  
byrjað að auglýsa eftir starfsfólki enda 
vantar fleira fólk hér með menntun og 
færni í upplýsingatækni. Það er ótal 
margt í samfélagi okkar sem byggir 
á upplýsingatækni og störfin sem  
þarfnast slíkrar kunnáttu verða til á 

fjölmörgum stöðum. Undanfarið hefur 
komið fram á sjónarsviðið fjöldinn allur af  
sprotafyrirtækjum sem byggð eru á  
upplýsingatækni auk þess sem Samtök 
iðnaðarins ásamt fleirum hafa verið  
dugleg við að koma þessari þörf til skila.“ 
 Vinsældir tölvunarfræðideildar Há-
skólans í Reykjavík eru engin tilviljun. 
„Í mínum huga er nám við tölvunar-
fræðideild eins eftirsótt og raun ber  
vitni af því að deildin er akademískt 
mjög sterk, hér eru góðir vísindamenn 
og góðir kennarar. Meirihluti bestu 
vísindamanna landsins á þessu sviði eru 
innan deildarinnar. Þetta sýna til dæmis 
alþjóðleg rannsóknarverðlaun sem  
kennarar okkar hafa fengið undanfarna 
mánuði og undanfarin ár. Við erum 
lítil deild á alþjóðlegum mælikvarða en 
fyllilega samkeppnisfær á þeim sama 
mælikvarða. Við hleypum nemendum 

okkar að rannsóknunum og þar geta 
þau haft áhrif á framvindu þeirra.“ Þá 
hafa nemendur tekið þátt í alþjóðlegum 
keppnum og staðið sig vel, svo sem  
alþjóðlegum forritunar- og hakkara- 
keppnum, og Imagine Cup heimskeppni 
Microsoft þar sem nemendur HR hafa 
komist í úrslit. Sá fræðilegi grunnur sem 
námið veitir, auk þátttöku í verkefnum 
með fyrirtækjum, undirbýr nemendur 
vel fyrir lífið að útskrift lokinni. „Við  
viljum veita nemendum sterka fræðilega 
undirstöðu sem endist þeim fram eftir 
starfsferlinum, en ekki síður færni til að 
beita henni og til að vera stefnumótandi 
einstaklingar í þjóðfélaginu.“ 

Í mínum huga er nám við tölvunarfræðideild 
eins eftirsótt og raun ber vitni af því að 
deildin er akademískt mjög sterk, hér eru 
góðir vísindamenn og góðir kennarar. 
Meirihluti bestu vísindamanna landsins 
á þessu sviði eru innan deildarinnar. 

TÖLVUNARFRÆÐIDEILD

2012

64

FJÖLDI
BIRTINGA  

Á RITRÝNDUM VETTVANGI

4 Rannsóknarsetur

913
Fjöldi nemenda haustið 2013

4 Námsbrautir í grunnnámi

4 Námsbrautir í framhaldsnámi
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MiÐsTöÐ fYrir KONUr í TÆKNi OG VísiNdUM 
Miðstöð fyrir konur í tækni og vísindum, ECWT (European 
Centre for Women and Technology), verður stofnuð formlega 
í HR í nóvember á þessu ári. Markmið ECWT er að tryggja 
mælanlega aukningu í þátttöku kvenna í menntun, nýsköpun, 
atvinnuþátttöku og forystu í upplýsingatækniiðnaði og tengd-
um greinum. ECWT er byggt á samstarfi fjölda hagsmunaaðila 
(e. multi-stakeholder partnership) með þátttakendum úr  
atvinnulífinu, frá hinu opinbera, háskólasamfélaginu og hags-
munasamtökum. Miðstöð ECWT á Íslandi mun einblína á að 
fjölga konum í tæknigeiranum, sér í lagi í leiðtogastöðum og 
við frumkvöðlastörf, með því að:

• Hafa áhrif á stefnumörkun stjórnvalda og aðgerðir þeirra  
 til úrbóta
• Standa fyrir rannsóknum og mælingum á framvindu
• Miðla þekkingu og stuðla að auknum samskiptum
• Hafa áhrif á hindrandi þætti sem tengjast umgjörð og  
 menningu í tæknigeiranum

Verkefnið fékk styrk úr Framkvæmdasjóði jafnréttismála, sem 
hluti af áætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum, og mun 
HR vinna náið með mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
við framkvæmd þess.

gendersTE
Tölfræði sýnir að konur hafa áhuga á starfsframa í rannsókn-
um og því að vinna sem vísindamenn á sínu fræðasviði. Á 
Íslandi, líkt og í öðrum löndum Evrópu, er staðan hins vegar sú 
að konur hafa ekki átt sömu velgengni að fagna og karlmenn 
þegar kemur að rannsóknastöðum, sérstaklega á þetta við um 
stjórnunarstöður í rannsóknum. Háskólinn í Reykjavík tekur 
á næstu árum þátt í Evrópuverkefninu genderSTE en það er  
styrkt af COST-áætlun Evrópusambandsins, sem styður  sam-
starfsnet á sviði vísinda- og tæknirannsókna en COST stendur 
fyrir Cooperation in Science and Technology. Samstarfsnetið 
vegna genderSTE samanstendur af stefnumótandi aðilum og 
sérfræðingum frá stjórnvöldum, háskólum, rannsóknastofn- 
unum, hagsmunasamstökum og litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum frá meira en 30 löndum í Evrópu.

Samstarfsnetinu er ætlað að vinna makvisst að því að 
samþætta kynjasjónarmið í rannsóknum og nýsköpun og auka 
þannig hlut kvenna. Sérstök áhersla verður lögð á að rann- 
saka kynjasjónarmið fræðasviða sem tengjast borgarskipulagi, 
samgöngum, orkumálum og loftslagsbreytingum.

Markmiðið er að bæta „The lack of implementation of  
previously-elucidated gender in science and technolo-
gy roadmaps and best practice guidelines throughout 
many COST countries“. 

sTELPUr í UPPLýsiNGATÆKNi 2014
Í apríl 2014 mun HR standa fyrir sérstökum degi tileinkuðum 
stelpum í upplýsingatækni. Dagurinn á að vekja athygli 
á mikilvægi þess að kynna upplýsingatækni fyrir stelpum 
og stuðla að því að störf við tæknigreinar séu aðgengileg og   
lifandi starfsvettvangur sem laðar til sín ungt fólk af báðum 
kynjum. Viðburðurinn er eitt af undirmarkmiðum í stefnu- 
mótun Evrópusambandsins um upplýsingaþjóðfélagið og 
verður haldinn um alla Evrópu ár hvert.  

Í ársbyrjun 2012 var ákveðið að sérstök áhersla skyldi lögð 
á að vekja athygli ungra kvenna á háskólanámi í tækni- 
greinum. „Þegar maður notar fólk í auglýsingar má segja að  
myndin sem maður birti sé af manngerðinni sem auglýst 
er eftir. Ef við birtum fleiri myndir af strákum en stelpum 
þegar við  auglýsum háskólanám í tæknigreinum, þá höfða 
auglýsingarnar einfaldlega frekar til stráka en stelpna.  
Þannig að við tókum þá sjálfsögðu ákvörðun að hafa jaf-
nan hlut kynjanna í öllu efni sem við sendum frá okkur, 

hvort sem það eru auglýsingar, kynningarbæklingar eða  
umfjöllun í fjölmiðlum. Ein ástæða þess að færri stelpur en 
strákar hafa hingað til farið í háskólanám í tæknigreinum 
er skortur á fyrirmyndum. Við höfum þess vegna lagt  
sérstaka áherslu á að fá stelpur sem eru í tölvunarfræði, 
verkfræði og tæknifræði til að segja frá sinni reynslu af 
náminu þegar framhaldsskólanemendur koma í hús að 
kynna sér háskólanám,” segir Jóhanna Vigdís Guðmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri hjá HR.

Jafnrétti kynjanna í tækni og vísindum er mikilvægur hluti 
af ábyrgð vísindasamfélagsins. Háskólinn í Reykjavík hefur 
frá stofnun beitt sér fyrir uppbyggingu tæknimenntunar á 

Íslandi, meðal annars með aðkomu að sértækum viðburðum, 
samstarfi um kennslu og menntun og með þátttöku í inn-
lendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum. Þá hefur 
háskólinn lagt áherslu á þátttöku í verkefnum þar sem kynja- 
sjónarmið í tækni og vísindum eru í forgrunni. „Það er von 
okkar að með því að vinna þessi verkefni í nánu samstarfi við 
helstu hagsmunaaðila á Íslandi, bæði innan og utan mennta- 
kerfisins, munum við stuðla að aukinni meðvitund um kynja- 
sjónarmið í menntun og rannsóknum á háskólastigi og þá sér í 
lagi í tækni og vísindagreinum,“ segir Kristine Helen Falgren, 
fulltrúi atvinnu- og iðnaðartengsla í HR. 

Jafnrétti innan tækni og vísinda mun efla þær greinar sem 
þar falla undir og tryggja að þekking og reynsla beggja kynja 
njóti sín, til hagsældar fyrir samfélagið allt. 

sTELPUr í TöLVUNArfrÆÐi
Árið 2003 lét HR, í samvinnu við Nýsköpunarsjóð námsmanna, 
vinna úttekt þar sem rannsakað var hvers vegna svo fáar konur 
innrituðust í tölvunarfræði. Þá voru leiðir til að fá fleiri konur 
í fagið kortlagðar. „Helsta niðurstaða rannsóknarinnar var sú 
að kvenkyns nemendur voru með minna sjálfstraust varðandi 
getu sína í tölvunotkun. Einnig höfðu þær minni reynslu og 
eignuðust tölvur seinna en strákar í sama aldurshópi,“ segir 
Ásrún Matthíasdóttir, lektor við tækni- og verkfræðideild HR 
og ritstjóri tímaritsins Tölvumála. Hún bendir einnig á að þær 
skorti fyrirmyndir þar sem mun færri konur en karlar hefðu 
sótt í tölvunarfræði undanfarna áratugi. 

Síðastliðin þrjú ár hefur HR verið samstarfsaðili UT-mess-
unnar. Þá hefur HR frá upphafi verið samstarfsaðili Ský* um 
UT-konur, sem voru leiðandi á sínum tíma í málefnum sem 
tengjast eflingu kvenna í tölvunarfræði á Íslandi. Á vegum 
UT-kvenna var til dæmis öllum 12 ára stelpum á Íslandi sendur 
kynningarbæklingur um tölvunarfræði og gert var myndband 
um fagið þar sem konur voru í forgrunni en ein af ástæðum 
þess að færri stelpur en strákar velja sér menntun í tölvunar-
fræði eru ranghugmyndir um hvað felist í faginu. 

KYNJASJÓNARMIð 
Í TÆKNI OG VÍSINDUM

* Skýrslutæknifélag Íslands, sem eru hagsmunasamtök 
um upplýsingatækni á Íslandi.
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Tækni- og verkfræðideild 
er stærsta deild Há-
skólans í Reykjavík með 
um 1200 nemendur og 
á þriðja tug námsbrauta. 
Deildin er aðili að 

CDIO sem eru alþjóðleg samtökum 
háskóla um gæði og kennsluhætti 
í tækninámi. Markmið CDIO er að  
miðla fræðilegri undirstöðu tæknináms 
í samhengi við verkfræðilega sköpun; frá 
hugmynd, hönnun og framkvæmd yfir í 
rekstur. Þetta gerir kröfur til aukinnar 
áherslu á verklega kennslu og miðar að 

TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD

því að skila hæfari sérfræðingum út í  
atvinnulífið. Dr. Guðrún A. Sævarsdóttir 
er forseti tækni- og verkfræðideildar. „Í 
vetur munum við halda áfram rýni og 
þróunarvinnu þar sem við förum yfir 
námsbrautir deildarinnar. Við viljum að 
námsefnið sé lifandi og að nemendur fái 
að spreyta sig á því hvernig fræðin virka 
í raun. Þannig eflist áhugi nemenda og 
auðveldara er að öðlast djúpan skilning 
á flóknum hugtökum. Þetta er reyndar 
áhersla sem við höfum lengi haft við 
deildina en við þurfum stöðugt að vera 
vakandi og endurskoða hvernig við 
gerum hlutina, þannig tryggjum við 
gæði í kennslu. Þessi hugmyndafræði 
við kennslu á við jafnt í tæknifræði og 
verkfræði sem og í íþróttafræði.“ 

Umsóknum um nám við tækni- og  
verkfræðideild fjölgar ár frá ári. 
Guðrún segir það ekki koma 

niður á góðri kennslu og þjónus-
tu við nemendur. „Við leggjum upp 
úr því að vera ekki með of stóra 
hópa til að tryggja að nemendur 
geti nálgast kennara, einnig á fyrsta 
árinu, þó að það krefjist nokkurrar  
útsjónarsemi vegna fjölgunar nemenda 
á undanförnum árum. Það er mikil 

fjárfesting að fara í háskólanám og við  
leggjum áherslu á að gera nemendum 
kleift að ná árangri án þess að slá af  
kröfum. Nám er þroskaferli og auk þess 
að læra fræðilegt námsefni þá tileinka 
nemendur sér öguð vinnubrögð og  
kerfisbundna nálgun á viðfangsefnin, 
sem er kannski það mikilvægasta sem 
vinnuveitendur sækjast eftir þegar þeir 
ráða tæknimenntað fólk. Jafnframt  
leggjum við áherslu á að nemendur hafi 
þroskað með sér samskiptahæfni og 
færni við að kynna verk sín og hugmynd- 
ir í ræðu og riti. Þó viljum við kannski 
fyrst og fremst að útskrifaðir HR-ingar 
séu dugmikið, gott og heiðarlegt fólk. 
Það eru þeirra verk sem skapa orðspor 
skólans. Við sjáum reyndar hvernig 
orðsporið er að skila okkur fleiri  
umsóknum um námsvist ár eftir ár 
svo við getum greinilega verið stolt af 
HR-ingunum sem eru þarna úti.”

LIFANDI NÁMSTÆKNI

NÁMIÐ ER Í SÍFELLDRI þRÓUN oG STARFSFÓLKIÐ 
MIÐAR ÁVALLT AÐ þVÍ AÐ úTSKRIFA HÆFARI SéR-
FRÆÐINGA TIL AÐ AUÐGA ÍSLENSKT ATVINNULÍF.

9 

1364
Fjöldi nemenda haustið 2013

16 Námsbrautir í grunnnámi

17 Námsbrautir í framhaldsnámi

2012

206

FJÖLDI
BIRTINGA  

Á RITRÝNDUM VETTVANGI

Við viljum að námsefnið sé lifandi og 
að nemendur fái að spreyta sig á því 
hvernig fræðin virka í raun. þannig 
eflist áhugi nemenda og auðveldara 
er að öðlast djúpan skilning á flóknum 
hugtökum. 

Dr. Guðrún A. Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar.

Rannsóknarstofnanir 
eða –hópar
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Dr. Ólafur Eysteinn Sigurjóns-
son er lektor í heilbrigðisverk-
fræði við tækni- og verkfræði- 

deild HR og forstöðumaður rann- 
sókna og nýsköpunar hjá Blóðbanka-
num. Rannsóknarsvið Ólafs Eysteins er 
stofnfrumulíffræði og vefjaverkfræði þar 
sem beinmyndun og brjóskmyndun er í 
forgrunni.  

Að sögn Ólafs er skortur á líffærum 
til gjafa, eins og nýrum og hjörtum, eitt 
af stóru vandamálum læknisfræðinnar 
í dag. Stofnfrumurannsóknir snúast 
þó ekki eingöngu um það að geta í 
framtíðinni smíðað ný líffæri og vefi til 
þess að græða í  sjúklinga í framtíðin-
ni. Stofnfrumur eru einnig fyrirtaks 
rannsóknartæki  fyrir vísindamenn til 
að skilja bæði  hvernig frumur skipta 
sér og sérhæfa sig og myndun og þróun 
sjúkdóma. 

Ólafur Eysteinn segir skort á líffærum 
til gjafa aðkallandi vandamál í læknis-
fræði í dag. Erfitt sé að nálgast þau og 
það að smíða slík líffæri með því að 
nota vefjaverkfræði sé flókið og stutt  á 
veg komið. „Í vefjaverkfræði notum 
við þekkingu úr líffræði, læknisfræði,  
verkfræði, efnisfræði og lífeðlisfræði 
til að smíða líffæri. Forsenda þess að 
það sé gerlegt er að til séu einhverjar  
frumutegundir eða annað efni sem virki 
þá eins og burðarefni og mót fyrir 
líffærið. Líffæri úr látnum einstakling-
um hafa verið notuð við rannsóknir un-
danfarin ár en þá eru allar frumur og öll 
erfðaefni og mótefni losuð af líffærinu. 
Eftir situr grind sem svo er notuð sem 
mót og svo eru frumur, til dæmis stofn- 
frumur, settar á þessi mót og notaðar til 
þess að smíða líffærið. Það er þó þannig 
að ennþá eru þessi líffæri óstarfhæf.“ 
Ólafur segir að þó að rannsóknarhópar 
hér á landi, meðal annars hans eigin 
hópur,  vinni mikilvægt starf á þessu 
sviði sé það starf þó aðeins lítið púsl í 
heildarmyndina.

Aldís Guðný Sigurðardóttir er í 
forsvari fyrir alþjóðaskrifstofu HR. 
Hún þjálfar samningalið nemenda 
en HR hefur nú þrisvar sinnum 
látið til sín taka í alþjóðlegri 
keppni í samnningatækni með 
framúrskarandi árangri.  

„Samningatækni er ein mynd ákvarðana- 
töku þar sem tveir eða fleiri taka 
ákvörðun um hvernig verðmætum er 
skipt. Verðmætin geta verið af ýmsum 
toga og samningur getur verið um svo 
margt. Það er staðreynd að öll semjum 
við, vegna vinnu eða um einstaka 
samninga sem snúa að kaupum og sölu á 
eignum. Daglegir samningar geta snúist 
um verkaskiptingu á heimili, útivistar- 
tíma barna og allt þar á milli. Margir 
þurfa að semja fyrir hönd vinnuveitanda 
og hafa rannsóknir sýnt fram á að ekki 
sé endilega samsvörun á milli velgengni 
viðskiptasamninga og persónulegra 
samninga. Launasamingar eru eitt form 
samninga og snúast þeir samningar 
ekki eingöngu um krónutölu heldur er  
vinnutími, frítími og ýmis hlunnindi 
einnig hluti samningsins.“ Í stuttu máli 
má segja að eitthvað sem er einhvers 
virði fyrir þig getur verið inntak samn-
ings.

Háskólinn í Reykjavík hefur með 
góðum árangri í The Negotia-
tion Challenge (TNC) skipað 

sér meðal fremstu háskóla í heimi á 
sviði samingatækni. Keppnin var síðast  
haldin í Aþenu á Grikklandi í apríl á  
þessu ári. „Þetta var í þriðja skiptið sem 
við tókum þátt, í fyrsta skiptið lentum 
við í öðru sæti, í annað skiptið í þriðja 
sæti og nú vorum við í fyrsta sæti.“  
Aldís hefur annast þjálfun liðsins ásamt 
Aðalsteini Leifssyni, forstöðumanni 
hjá EFTA og lektor við viðskiptadeild 
HR. HR sendi fimm manna hóp til  

STOFNFRUMU-
RANNSÓKNIR 
OG SMÍðI LÍFFÆRA 

Í vefjaverkfræði notum 
við þekkingu úr líffræði, 
læknisfræði, verkfræði, 
efnisfræði og lífeðlis-
fræði til að smíða líffæri.

Stofnfrumur hafa mikla möguleika 
sem læknisfræðileg tæki. Sem dæmi  
nefnir Ólafur gerð nýs nýra sem nýst 
gæti til margra hluta þó það væri 
ekki starfhæft í líkama sjúklings. „Til 
dæmis er hægt að nota nýja líffærið til  
lyfjaprófana og til að sjá áhrif ýmissa 
efna á starfsemi nýrans.“ Hann segir 
þetta vera tæki sem unnið verði með  
innan vefjaverkfræðinnar, að búa til 
módel sem hægt er að leika sér með til 
að prófa ýmsar aðferðir. Fram kom í  
fréttum nýlega að bandarískir vísinda- 
menn hafi komist nær því að rækta nýtt 
eyra úr frumum. Eyranu var komið 
fyrir í líkama rottu þar sem það óx í tólf  
vikur. Ólafur segir þessar niðurstöður 
sýna að hið alþjóðlega vísindasamfélag 
færist sífellt nær því að geta búið til ný 
líffæri sem verði mögulega starfhæf í 
framtíðinni. 

Dr. Ólafur 
Eysteinn 
Sigurjónsson 

SIGUR Í 
SAMNINGA- 
TÆKNI

Að sögn Aldísar er mikil kúnst að  
setja saman gott lið. „Liðsmennirnir þrír 
þurfa að hafa getuna, persónuleikann, 
útsjónarsemi og margt annað til að bera 
svo vel takist til, en mjög mikilvægt er 
að liðið sé ekki einsleitt. Einn þarf að 
vera mælskur, annar þarf að vera góður 
í hugarreikningi, sá þriðji þarf að hafa 
yfirsýn og lesa aðstæður, auk þess sem 
samspil liðsmanna þarf að vera gott. 
Það tekur alltaf tíma að láta liðið vinna  
saman og þar kemur til undirbúningur- 
inn sem ég vil meina að hafi fært  
okkur þennan góða árangur.“ Þátttaka 
í keppni af þessu tagi með öllum þeim 
undirbúningi sem til þarf er ómetanleg 
reynsla fyrir þá nemendur sem valdir 
eru í liðið og Aldís segist sjá þá  
emendur eflast í lífi og starfi, innan  
veggja skólans sem utan. Aðspurð um 
hvaðan þessi áhugi kemur segist hún 
sennilega alltaf hafa verið áhugasöm 
um samningatækni án þess að vita 
af faginu. „Ég var á námskeiði sem  
Aðalsteinn kenndi hér í HR og þá má 
segja að eitthvað hafi bara smollið  
saman. Ég hef alveg rosalega mikinn 
áhuga á þessu. Svo mikinn að ég er 
núna í doktorsnámi í HR þar sem ég 
rannsaka áhrif samningatækni á rekstur  
fyrirtækja og mun ég stunda þær 
rannsóknir í fyrirtækjum sem staðsett 
eru í Póllandi og í Danmörku.”

keppninnar; auk þjálfara fóru utan liðs-
mennirnir þrír en tveir þeirra komu úr 
MBA-námi HR og einn úr meistaranámi 
í alþjóðaviðskiptum við HR. 

Samningatækni er þverfaglegt fag sem 
útheimtir kunnáttu, færni og mikinn  
undirbúning. „Til að geta gengið frá 
samningi þarf mikinn undirbúning og 
færni á breiðu sviði sem kemur inn á 
stærðfræði, framkomu, líkamsbeitingu, 
raddbeitingu og traust svo eitthvað sé 
nefnt. Að baki liggur gríðarlega mikill 
undirbúningur ef vel á að takast til - 80% 
af árangri í samningum er undirbúningn- 
um að þakka og hin 20% eru aðgerðin 
sjálf að ganga til samninga. Það sama 
gildir svo með samningatækni og sam-
skipti almennt, það skiptir höfuðmáli að 
vera góður í mannlegum samskiptum 
og bera virðingu fyrir þeim sem maður 
er að semja við.“  Árlega sækja 60-80 
háskólar um að taka þátt í keppninni. 
Eftir forkeppni er valið inn í aðal- 
keppnina og eftir standa 18 háskólar.  
Þegar valið er inn í keppnina er meðal 
annars horft til ferilskrár keppenda, 
námsferils, hvernig háskólinn er metinn 
og kynningarbréfs sem lið senda frá sér. 

Lið HR hefur komist í aðalkeppnina 
í öll þrjú skiptin sem við höfum 
tekið þátt. Mjög sterkir háskólar 
senda lið í keppnina eins og 
Harvard Law School, HHL Grad-
uate School of Management og 
UCHastings svo dæmi séu tekin. 
Það er gaman að segja frá því að 
árangur þessa litla háskóla frá litla 
Íslandi hefur vakið mikla eftirtekt. 

Sigurvegararnir hylltir við heimkomu. Frá vinstri: Aðalsteinn Leifsson, Aldís Sigurðardóttir, 
Tryggvi Guðbjörn Benediktsson, Kristinn Jakobsson og Ingvar Sverrisson.
 

NTC-keppnin verður haldin 
á íslandi á næsta ári. Þann 
10.–12. apríl 2014 verður fyrsta 
samningamálið leyst í Háskólan-
um í reykjavík og svo koll af kolli 
á ýmsum stöðum í borginni og 
víðsvegar í kring.
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Guðirnir Dawn, Day, Dusk og Night (eða Árla, Dagur, 
Rökkur og Nótt) ráða ríkjum í Luminox-heiminum. 
Þar deila þeir völdum sínum sem mynda  jafnvægi og 

endurspeglast í sólarhringnum. Dawn verður hinsvegar vör við 
að Night ætlar að eyðileggja þetta jafnvægi svo verði eilíf nótt. 
Til að bjarga heiminum sendir Dawn meistara sinn - Aaru - 
til að ferðast í gegnum Dawn, Day, Dusk og Night og koma á  
jafnvægi að nýju.

Ímyndum okkar að það væri til eldsneyti fyrir íslenska  
skipaflotann sem hefur hreinni bruna en hefðbundin olía og er 
ódýrari. Vegna hertra reglugerða varðandi útblástursmengun 
skipa innan mengunareftirlitssvæða settum af Alþjóðasiglinga- 
álastofnuninni hafa margir skipaeigendur í heiminum skipt 
yfir í fljótandi jarðgas (LNG) sem eldsneyti fyrir skip sín. Þessi 
þróun er t.d. hafin í Noregi. Í rannsókn Guðrúnar Jónu Jóns-
dóttur, meistaranema í framkvæmdastjórnun við tækni- og 
verkfræðideild HR, var íslenski fiskiskipaflotinn rannsakaður 
til að meta hvort það myndi skila hagnaði fyrir sjávarútveginn 
að skipta yfir í LNG sem eldsneyti. Rannsókn var framkvæmd 
til að meta efnahags- og umhverfislega hagkvæmni þess fyrir 
íslenska skipaeigendur að skipta yfir í tvískipt orkukerfi þar 

Þeir Burkni J. Óskarsson, Ingþór H. Hjálmarsson og Tyrfingur 
Sigurðsson hófu gerð tölvuleiksins Aaru´s Awakening  
þegar þeir voru við nám í Háskólanum í Reykjavík. Burkni og  
Ingþór eru enn í tölvunarfræðinámi en Tyrfingur var í námi 
í heilbrigðisverkfræði. Hugmyndina fengu þeir eftir að hafa  
prófað leikjagerðarumhverfið Unity 3D sem hannað er af 
Davíð Helgasyni. Útlit leiksins hefur vakið mikla athygli en 
þrímenningarnir hafa fengið listamenn til að teikna leikinn 
og tónskáld til að semja tónlistina. Þeir stofnuðu fyrirtækið  
Lumenox Games utan um leikinn og alls eru nú níu manns í 
fullri vinnu við þróun hans. Leikurinn er kominn mjög langt á 
leið og er búist við að framleiðslu ljúki eftir einn til tvo mánuði. 
Aðeins er eftir að klára lokaborð leiksins og koma honum á 
framfæri við áhugasama. 

TEIKNINGAR VERÐA TÖLVULEIKUR
AARU´S AwAKENING

Eitt af sérkennum Aaru´s Awakening er að allt sem birtist á 
skjánum var fyrst  teikning á pappír. Allar línur eru gerðar með 
blýanti en það gefur leiknum persónulegan sjarma sem er erfitt 
að skapa með tölvum. Hvað varðar spilun leiksins er hann sér-
stakur að því leyti að Aaru, aðalpersóna leiksins, getur skotið 
sál sinni út úr líkamanum og birst á öðrum stað. Öll borð leik-
sins eru byggð upp í kringum þennan hæfileika Aarus en ásamt 
því getur hann fleygt sér áfram og brotið sér leið gegnum veggi. 
Leikurinn spilast mjög hratt og spilarar lenda oft í stöðu þar 
sem þeir þurfa að taka ákvarðanir með engum fyrirvara og þá 
leiðir röng ákvörðun til dauða.

PAX PriME

Aaru’s Awakening var valinn af dómnefnd í Bandaríkj- 
unum til þess að taka þátt í PAX Prime, einni stærstu 
leikjahátíð í heimi. Hátíðin var haldin í Seattle frá 30. 
ágúst til 2. september og er talið að hátt í 100 þúsund 
manns hafi gert sér ferð þangað.  
 

Tyrfingur og Burkni við Aaru’s Awakening básinn með skemmtilega 
klæddum aðdáanda.

 
Sýningin gekk vonum framar og var básinn vinsæll. 
Fjölmiðlar sýndu leiknum einnig áhuga og voru starfs-
menn Lumenox Games í stöðugum viðtölum. Það má því 
gera ráð fyrir að ráðstefnan hafi komið Aaru’s Awakening 
rækilega á kortið innan tölvuleikjaiðnaðarins.

Það var ekki bara almenningur og fjölmiðlar sem sýndu 
Aaru’s Awakening áhuga. Leikjaframleiðendurnir Micro-
soft, Nintendo og Sony höfðu allir samband við fyrirtækið 
og sýndu áhuga á því að fá leikinn á leikjatölvur sínar.  
Lumenox Games vonast því til að geta gengið formlega frá 
því að leikurinn verði gefinn út á leikjatölvunum samhliða 
PC, Mac og Linux.

Áætlað er að framleiðsla leiksins klárist eftir mánuð 
eða svo. Að því loknu þarf að færa leikina yfir á leikja- 
vélarnar. Það gæti tekið einhvern tíma en stefnt er að því 
að leikurinn komi á markað í kringum næstu áramót. 

facebook.com/AarusAwakening

sem LNG er notað sem aðal eldsneyti og skipagasolía (MGO) 
sem vara-eldsneyti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu tölu-
verðan umhverfislegan ábata við það að skipta yfir í tvískipt 
orkukerfi. Niðurstöður fyrir efnahagslegt hagkvæmni voru 
háðar vélarafli skipanna, olíunotkun og mismunandi verði 
eldsneytis sem notað var í rannsókninni. Aukin olíunotkun 
gerir þann kost vænlegri að skipta yfir í LNG sem eldsneyti 
og ekki síst ef verð á skipagasolíu mun halda áfram að hækka 
í framtíðinni. 

MÖGULEGT 
FRAMTÍÐARELDSNEYTI 
ÍSLENSKA SKIPAFLOTANS

Guðrún Jóna 
Jónsdóttir.
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Íslenskar leikjavélar lentu í öðru 
og þriðja sæti í alþjóðlegri keppni 
í almennri leikjaspilun (e. General 
Game Playing) sem haldin var á 
Gervigreindarráðstefnu AAAI 
(Association for the Advance-
ment of Artificial Intelligence) í 
Bandaríkjunum í  júlí síðastliðn- 
um. Ráðstefnan er ein sú stærsta 
og viðurkenndasta á sínu sviði. 
Keppni  í almennri leikjaspilun 
hefur verið haldin á ráðstefnunni 
árlega frá því 2005. Þá stofnaði  
Stanford-háskóli til keppninnar 
til þess að hvetja til frekari 
rannsókna á slíkri tækni.

Öflugir rannsóknarháskólar og 
fyrirtæki víðsvegar að úr heimi-
num taka þátt í keppninni á 

hverju ári. Alls tóku 16 lið þátt í ár og 
komust fimm lið áfram í úrslitakeppn- 
ina, þar af tvö frá HR: CadiaPlayer og 
FluxPlayer. Hinar þrjár leikjavélarnar í 
úrslitum voru þróaðar af starfsfólki hjá 
Google (TurboTurtle), nemendum við 
Stanford háskóla (Alloy), og rannsakend- 
um við Háskólann í Bremen (Gamer).

CadiaPlayer, sem nefnd er eftir Gervi- 
greindarsetri HR, CADIA, lenti í öðru 
sæti eftir að hafa tapað naumlega 
fyrir TurboTurtle Google í úrslitunum. 
Dr. Yngvi Björnsson, dósent við  
tölvunarfræðideild HR, og dr. Hilmar 
Finnsson, fyrrverandi doktorsnemi og 
núverandi nýdoktor við HR, þróuðu 
hugbúnaðinn og tæknina á bak við  
CadiaPlayer. FluxPlayer, einnig frá HR, 
lenti í þriðja sæti en sú leikjavél er þróuð 
af dr. Stephan Schiffel, nýdoktor við  
tölvunarfræðideild HR. 

CadiaPlayer er sigursælasta leikjavélin 
í keppninni frá upphafi en hún vann 
keppnina árin 2007, 2008 og svo 2012. 
Þá sigraði hún vélina TurboTurtle,  
sigurvegarann í ár, í spennandi úrslita- 
keppni. Einnig má nefna að FluxPlayer 
vann keppnina í annað skiptið sem hún 
var haldin, árið 2006. Tæknin að baki 
CadiaPlayer og FluxPlayer er ólík og 
nú er verið að vinna að því að sameina 
tæknina að baki þessum tveimur  
sigursælu spilurum en það verkefni er 
meðal annars styrkt af RANNÍS.

SIGURSÆLAR 
LEIKJAVÉLAR

drENGir ÞöGULL 
HÓPUr ÞOLENdA CadiaPlayer er sigur- 

sælasta leikjavélin í 
keppninni frá upphafi 
en hún vann keppnina 
árin 2007, 2008 og 
svo 2012. þá sigraði 
hún vélina Turbo
Turtle, sigurvegarann 
í ár, í spennandi 
úrslitakeppni. 

Almennar leikjavélar, ólíkt öðrum  
leikjahugbúnaði, eru hannaðar til að 
geta spilað nánast hvaða borðleik 
sem er. Ef þeim eru kenndar reglur-
nar fyrir leik, jafnvel leik sem þær 
hafa aldrei séð áður, þá geta þær 
lært af sjálfsdáðum hvað þarf til að 
spila viðkomandi leik vel. Á síðast-
liðnum áratug hafa verið þróuð öflug 
leikjaforrit, t.d. fyrir skák, sem eru fær 
um að sigra öflugustu stórmeistara 
heims. Þann árangur má að veru- 
legu leyti þakka áralangri vinnu  
höfunda forritanna við að byggja inn 
í þau sérþekkingu á viðkomandi leik.  
Vísindamenn á sviði gervigreindar 
eru nú að vinna að endurbættri tækni 
sem gerir forritum kleift að læra upp 
á eigin spýtur án þess að manns- 
höndin komi þar nærri.

Stephan Schiffel og Hilmar Finnsson í Gervigreindarsetri HR.

Virði þekkingar þarf varla að 
rökfæra fyrir nokkrum manni, 
en þekking verður sérstaklega 

dýrmæt þegar hún aðstoðar okkur við 
að taka á persónulegum eða samfélags- 
legum vandamálum. Gott dæmi um 
virði þekkingar var fræðaátak HR í kjöl-
far þess að mál Karls Vignis Þorsteins-
sonar kom upp fyrr á árinu, þegar í 
ljós kom að hann hafði misnotað fjölda  
barna kynferðislega yfir langt tímabil. 
Málið var óhugnanlegt, ekki síst fyrir 
þær sakir að ítrekað hefði verið ástæða 
til að grípa inní og koma í veg fyrir að 
Karl Vignir héldi áfram að starfa með  
börnum. Saga fórnarlambanna var 
átakanleg og samfélagsumræðan oft og 
tíðum óvægin. Við sem samfélag vorum 
neydd til að horfast í augu við það að 

hafa leyft manni að eyðileggja líf fjöl-
margra barna, á meðan margir sem með 
honum störfuðu vissu að ekki var allt 
með felldu. 

Umræðan um kynferðisbrot gegn 
börnum varð sjaldan jafn hávær og í 
kjölfarið og ljóst að aukinnar fræðslu 
var þörf. Með velferð barna að leiðar- 
ljósi vildi fræðasamfélagið, með HR í 
fararbroddi, leggja sitt af mörkum með 
tveimur stórum viðburðum til þess að 
auka þekkingu og skilning á þessu mikil-
væga málefni. Annars vegar var hald-
inn hádegisverðarfundur um gerendur  
kynferðisbrota og hins vegar haldið 
málþing í samstarfi við Háskólann 
á Akureyri og Barnahús þar sem  
kynferðisbrot gegn drengjum voru í 
brennidepli. Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 

dósent við lagadeild Háskólans í  
Reykjavík, sagði við upphaf málþings-
ins: 

Drengir verða fyrir sömu alvarlegu  
afleiðingum og stúlkur, en auk þess kljást 
þeir margir við afleiðingar vegna þess að 
gerendurnir eru af sama kyni.

Íslenskir fræðimenn eru á heims-
mælikvarða þegar kemur að þessum 
málaflokki, en árið 2011 kom út bókin 

Hinn launhelgi glæpur sem er framlag 
íslenskra fræðimanna til umræðu um 
kynferðisbrot gegn börnum og „skerfur 
til frekari skilnings á orsökum þeirra 
og afleiðingum” eins og segir í bókar- 
lýsingu. Bókin hefur að geyma á þriðja 
tug greina, þar sem fjallað er um  
vandamálið á forsendum ólíkra fræði-
greina, svo sem lögfræði, læknisfræði, 
hjúkrunarfræði, félagsfræði, sálarfræði, 
uppeldisfræði, afbrotafræði og félags-
ráðgjafar. 

Kynferðisbrot gegn börnum eru 
flókinn málaflokkur og það er auðvelt 
að úthrópa gerendur sem sjúk ómenni, 
en fræðin hafa sýnt okkur að raunveru- 
leikinn er annar. Sumir gerenda eru 
vissulega veikir, en þeir eru sjaldnast 
ókunnugir, heldur einmitt einhver sem 
fórnarlambið þekkir og treystir. Margir 
gerenda vilja þolendunum ekkert illt 
en framkvæma brot sín engu að síður. 
Fórnarlömb eru oft nátengd gerendun- 
um og óska þess síst af öllu að við- 
komandi verði úthrópaður á spjall- 
þráðum eða útskúfaður úr fjölskyldum 
sínum. Heilun og eftirmeðferð eru 
gríðarlega mikilvægur hluti þess að 
taka á vandamálinu og sem hluti af  
þekkingarsamfélaginu leggur HR sitt 
af mörkum til aðstoðar fagaðilum sem 
og þolendum og gerendum kynferðis- 
afbrota.

Telpur eru hljóður hópur þolenda 
kynferðisbrota en drengir þögull hópur 
og er það áhyggjuefni. Það er von 
okkar að umræða af þessu tagi - þar 
sem kastljósinu er sérstaklega beint 
að drengjum - hjálpi þeim að leita eftir 
aðstoð og opni augu okkar fyrir þeirri 
hættu sem að þeim steðjar ekki síður 
en stúlkum.
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SAMEVRÓPSK RANNSÓKN Á ÁREIÐANLEIKA 
RAFoRKUFLUTNINGSKERFA

Rannsóknarverkefnið er umfangs- 
mesta verkefni sinnar tegundar á 
raforkuflutningskerfum í heim- 

inum og er byggt á íslenskri hugmynd. 
Um er að ræða fjögurra ára samstarfs- 
verkefni. Meginmarkmið þess er að 
bylta gildandi aðferðafræði við áreiðan-
leikaútreikninga raforkuflutningskerfa. 
Á þessu fjögurra ára tímabili verður 
unnið við að þróa ný og hagkvæmari 
viðmið svo evrópsk flutningsfyrirtæki 
verði betur í stakk búin til að takast 
á við þær miklu breytingar sem hafa 
átt sér stað í uppbyggingu og rekstri  
raforkukerfa. 

GARPUR skiptist í 11 verkhluta og er 
hlutur Íslands umtalsverður því fulltrúar 
Háskólans í Reykjavík og Landsnets leiða 
tvo þeirra, eða um 20% af verkefninu. 
Dr. Friðrik Már Baldursson, prófessor 
í hagfræði við viðskiptadeild HR, er 
í forsvari fyrir rannsóknir og þróun 
á efnahagslegum mælikvörðum svo 
hægt verði að bera saman mismunandi 
áreiðanleikaviðmið fyrir raforkukerfi og 
Íris Baldursdóttir, deildarstjóri Kerfis- 
stjórnar og markaðar hjá Landsneti, 
leiðir þann hluta verkefnisins sem miðar 
að því að þróa og aðlaga nýja aðferða-
fræði við skammtíma áætlanagerð og 
rauntímastýringu raforkukerfa.  

Sífellt hefur orðið erfiðara að spá 
fyrir um raforkueftirspurn og fram-
boð, meðal annars vegna stóraukinnar 
samþættingar dreifikerfa á evrópska  
raforkumarkaðnum og vaxandi notkunar 
 á endurnýjanlegum orkuauðlindum eins 
og vindorku og fleiri valkostum. Þá hafa 
breytt viðhorf almennings, til að mynda 
andstaða við lagningu háspennulína,  
almennt hægt á uppbyggingu raforku- 
kerfa sem leitt hefur til þess að kerfin eru 
í auknum mæli rekin nálægt þolmörk-
um. Á sama tíma hafa tæknifram-
farir í upplýsingatækni, mælitækni og  
rafeindatækni skapað nýja möguleika 
til að meta áreiðanleika flutningskerfa 
raforku og auðvelda nákvæma stjórnun 
þeirra frá því sem áður var.

„Það er orðið verulega aðkallandi að  
endurskoða og endurbæta aðferða-
fræðina við áreiðanleikamat á rekstri 
flutningskerfa. Mæli- og fjarskiptatækni 
til stýringar á raforkukerfum hefur fleygt 
fram á síðustu árum og því tímabært að 
hefja rannsóknir á þessu sviði,“ segir Íris 
Baldursdóttir, deildarstjóri Kerfisstjórnar 
og markaðar hjá Landsneti. „Landsnet 
stendur mjög framarlega á alþjóðavísu 
í notkun svokallaðra snjallnetslausna 
og því er íslenska raforkukerfið kjörinn 
vettvangur til að prófa niðurstöður  
þessa metnaðarfulla rannsóknarverk- 
efnis. Við búum yfir góðri þekkingu, 
eigum hágæðamæligögn og hermilíkön 
af kerfinu sem við leggjum inn í verkefnið 
og væntum þess sömuleiðis að fá mikið 
út úr verkefninu. Jafnframt er geysilega 
spennandi að auka og efla enn frekar 
samstarf okkar við Háskólann í Reykja- 
vík og gerum við okkur vonir um að 
upp úr þessu spretti bæði doktors- og 
meistaraverkefni á sviði raforkuflutnings. 
Þróun raforkukerfa er mjög hröð um  

Íslensku verkhlutastjórarnir í rannsóknarverkefninu GARPUR, Friðrik Már Baldursson og Íris 
Baldursdóttir, í stjórnstöð Landsnets ásamt Ara Kristni Jónssyni, rektor Háskólans í Reykjavík, 
Guðmundi Inga Ásmundssyni, aðstoðarforstjóra Landsnets, Ragnari Guðmannssyni, yfirmanni 
stjórnstöðvar Landsnets og Þórönnu Jónsdóttur, forseta viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík.

Rannsóknarverkefnið GARPUR (Generally Accepted Reli-
ability Principle with Uncertainty modelling and through 
probabilistic Risk assessment) sem Landsnet og Háskólinn 
í Reykjavík standa að ásamt öðrum evrópskum háskólum, 
rannsóknarstofnunum og raforkuflutningsfyrirtækjum, 
hlaut nýverið 1,2 milljarða króna styrk úr 7. rammaáætlun 
Evrópusambandsins. 

AðKALLANDI Að AUKA 
RANNSÓKNIR Á SVIðI 
RAFORKUFLUTNINGS 

þessar mundir, bæði hér heima og  
erlendis, og áreiðanleiki afhendingar 
verður sífellt mikilvægari fyrir almenning, 
fyrirtæki og hvers konar atvinnustarf- 
semi. Það eru því sannarlega spennandi 
viðfangsefni framundan þar sem 
margar fræðigreinar, allt frá  raforku-
tækni til bestunarfræða og hagfræði, 
leggjast á eitt við að finna nýjar 
lausnir til að bæta raforkuflutnings- 
kerfi framtíðarinnar.“

„Þetta samstarfsverkefni háskóla og 
fyrirtækja í Evrópu er þverfræðilegt og 
leiðir saman verkfræðinga, tölvunar-
fræðinga og hagfræðinga. Í því leggjast 
bæði háskólar og fyrirtæki á árarnar 
með stefnuna á nýjar aðferðir í stjórnun 
raforkukerfa sem munu koma heimilum, 
fyrirtækjum og umhverfinu til góða. Það 
má því segja að í þessu verkefni samein-
ist margt af því sem HR vill standa fyrir 
sem alþjóðlegur háskóli sem leggur 
áherslu á þverfræðilega samvinnu og 
sterk tengsl við atvinnulífið. HR hefur sér 
í lagi lagt áherslu á kennslu og rannsóknir 
á sviði orkumála, meðal annars með  
uppbyggingu Íslenska orkuháskólans 

(Iceland School of Energy). GARPUR 
styður við þá stefnu og skapar ný 
tækifæri, til dæmis varðandi samvinnu 
við alþjóðlegar rannsóknarstofnanir á 
þessu sviði.”
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FRUMKVÆÐI 
OG ÁbYRGÐ NEMENDA

NEMENDUR, RANNSÓKNARSTARF oG FYRIRTÆKI 
NJÓTA GÓÐS AF ÖFLUGU SAMSTARFI HÁSKÓLA VIÐ 
ATVINNULÍFIÐ Í VERKEFNUM oG RANNSÓKNUM.

Þetta skólaár er fyrsta ár dr. 
Þórönnu Jónsdóttur sem 
deildarforseti viðskipta-
deildar. „Það er gaman 
að hefja veturinn og við-
fangsefnin eru mörg.  

Deildin hefur lagt áherslu á alþjóðlegar 
vottanir undanfarin ár, grunnnámið 
okkar í sálfræði hefur notið mikilla 
vinsælda og aðsókn að viðskiptafræði 
hefur aukist mikið síðustu ár þannig að 
færri komast að en vilja. MBA-námið 
okkar á sér ekki hliðstæðu hér á landi 
því það er það eina sem hefur hlotið  
vottun AMBA, en það er alþjóðleg vottun 
sem einungis 3% MBA-náms í heim- 
inum hefur hlotnast. Í vor bárust fleiri 
umsóknir í MBA-námið en við höfum 
fengið hingað til. Viðskiptadeild HR er 
sú virkasta í rannsóknum sem sést á því 
að fræðimenn hennar hafa á undanförn- 
um árum birt mun fleiri rannsóknar- 
greinar en aðrar viðskiptadeildir á land-
inu. Áskorunin sem bíður okkar nú er að 
halda áfram að byggja upp meistara- og 
doktorsnámið en þar bjóðum við meðal 
annars upp á sérhæfingu í fjármálum og 
endurskoðun.“  

Öflugar rannsóknir, samstarf við 
fyrirtæki og áhersla á virkni nemenda 
eru þættir sem hafðir eru í hávegum  
innan viðskiptadeildar. „Eftir útskrift 
eiga nemendur að hafa fengið þjálfun í að 
skilja viðfangsefni, æft sig í ákvarðana- 

töku, hafa frumkvæði og síðast en ekki 
síst eiga þau að vera tilbúin að axla 
ábyrgð, ekki bara á eigin aðgerðum  
heldur samfélagsins í víðara samhengi. 
Við gefum nemendum tækifæri til 
að nýta kunnáttu framúrskarandi 
fræðimanna og bjóðum upp á góðan 
aðbúnað, hvatningu og stuðning. Það 
er þó undir þeim komið að nýta þetta 
vel, leggja sig fram við námið og auka 
þannig eigin verðmæti.“ Nemendur 
viðskiptadeildar hafa nýtt sér hvatningu 
og stuðning kennara við þátttöku í einni 
stærstu alþjóðlegu keppninni í samnin-
gatækni sem haldin er ár hvert (TNC), 
en þar hefur lið deildarinnar att kappi 
við lið frá mörgum af helstu háskólum 
heims eins og Harvard-háskóla og UC 
Hastings, lagadeild Kaliforníuháskóla, 
verið í efstu sætum öll þau ár sem HR 
hefur tekið þátt og sigraði í keppninni á 
þessu ári. 

Námið í viðskiptadeild er í góðum 
tengslum við íslenskt atvinnulíf;  
nemendur vinna raunhæf verkefni 
með fyrirtækjum og hluti kennslu er í 
höndum sérfræðinga úr atvinnulífinu. 
Þóranna segir fyrirtæki í vaxandi mæli 
sjá ávinning í því að leggja háskólastarfi 
lið með því að styðja við bakið á starf-
seminni. „Við eigum í farsælu samstarfi 
við fyrirtæki eins og Deloitte, KPMG 
og IFS. Stuðningur fyrirtækja til háskó-
la er vel þekkt fyrirbæri víða um heim 

og stuðlar að því að efla rannsóknar-
samstarf og býr nemendur jafnframt  
betur undir viðfangsefni í atvinnulífinu.“   
Stjórnendamenntun HR er starfrækt 
innan viðskiptadeildar í nánu samstarfi 
við MBA-námið og býður fyrirtækjum 
og stjórnendum upp á sérsniðnar  
fræðslulausnir. „Fólk getur ekki treyst 
því að sú þekking sem það öðlast í 
háskólanámi endist þeim út starfsferil- 
inn. Það verður því að vera reiðubúið að 
bæta við sig þekkingu og færni.“ 

Í viðskiptadeild er ekki eingöngu  
kennd viðskiptafræði, sálfræðisviðið er 
afar sterkt hvort sem horft er til kennslu 
eða rannsókna. „Það eru fjölmargir 
snertifletir milli sálfræði og viðskipta-
fræði, til að mynda á sviði markaðsfræði 
og stjórnunar, og því felst ótvíræður 
styrkleiki í að vera með viðskipti og sál-
fræði innan sömu deildarinnar. Styrk- 
leiki viðskiptadeildar felst ennfremur 
í því að vera í sambýli og góðri sam- 
vinnu við öfluga tækni- og verkfræði- 
deild, tölvunarfræðideild og lagadeild. 
Háskólanám er að breytast og þverfag- 
leiki skiptir sífellt meira máli og þann 
kost getum við auðveldlega boðið innan 
HR.“

VIÐSKIPTADEILD

Dr. Þóranna Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar.

4 Rannsóknarstofnanir

775
Fjöldi nemenda haustið 2013

2 Námsbrautir í grunnnámi

7 Námsbrautir í framhaldsnámi

2012

70

FJÖLDI
BIRTINGA  

Á RITRÝNDUM VETTVANGI
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ÁRANGURSRÍK MEðFERð 
VIð SVEFNLEYSI VEITT Í 
GEGNUM NETIð

KYNFERÐISbROT 
GEGN FÖTLUÐUM 

Hópurinn á bak við Betri svefn: Hálfdan 
Steinþórsson viðskiptafræðingur og lögfræðinemi, 
Erla Björnsdóttir sálfræðingur með sérhæfingu 
í HAM-S og doktorsnemi í svefnrannsóknum 
við Læknadeild HÍ, Gunnar Jóhannsson almennur 
læknir, Steindór Ellertsson almennur læknir 
og tölvunarfræðinemi við HR.

Betri svefn samanstendur af vefmeðferð 
á vefsíðu og „appi“ í síma.

Svefnvandamál eru algeng 
í nútímasamfélagi og alla jafna 
glíma um 10–15% fullorðinna 
við langvarandi svefnleysi. 
Afleiðingar svefnleysis eru 
víðtækar og má til dæmis nefna 
neikvæð áhrif á geðslag, félags- 
og fjölskyldulíf, skerta orku, 
minni framleiðni í vinnu, fleiri 
veikindadaga og aukna notkun 
heilbrigðisþjónustu. 

Hópur ungra sérfræðinga og 
nema hefur þróað meðferð við 
svefnleysi sem veitt er á netinu. 

Vefmeðferðin, sem ber heitið Betri 
svefn, veitir svefnlausum aðgang að  
meðferð við langvarandi svefnleysi og 
gerir hana aðgengilegri, sveigjanlegri 
og ódýrari en tíðkast hefur. Steindór  
Ellertsson er nemi við tölvunarfræði- 
deild HR og einn af frumkvöðlunum á 
bak við Betri svefn. Steindór er læknir 
en settist á skólabekk í haust til að læra  
forritun við tölvunarfræðideildina. 

Ég hef verið að forrita frá mennta- 
skólaárunum og ákvað eftir að ég  
útskrifaðist frá læknadeild að láta 
gamlan draum rætast og skella mér 
í fjarnám. Ég tel það vera mjög 
 gagnlegt að kunna að forrita 
og veita manni fjölmörg tækifæri.  
Ég sé möguleika á tæknilausnum 
í gegnum læknanámið og mig langar að 
nýta tæknina meira í heilbrigðiskerfinu. 
Svo spillir ekki fyrir hvað forritun er 
skemmtileg!

Meðferðin snýst um að leiðrétta 
slæmar venjur og hugsanir tengdar  
svefni, auka syfju og eru leiðbeining-
ar gefnar um niðurtröppun svefnlyfja. 
Þetta er gert með vikulegri fræðslu og 

daglegri svefnskráningu. Upplýsingar 
úr svefnskráningunni eru notaðar til að 
búa til persónulegar ráðleggingar um 
svefntíma og áreitisstjórnun. 

Meðferðin byggir á hugrænni  
atferlismeðferð við svefnleysi sem er 
árangursríkasta meðferðin við svefn-
leysi og er studd fjölda rannsókna. „Við  
höfum verið að vinna í verkefninu í 
tæpa sjö mánuði. Við tókum þátt í frum-
kvöðlakeppninni Gullegginu 2013 og 
komumst í topp 10 af 340 umsækjendum 
ásamt því að hljóta Útflutningsverðlaun 
Íslandsstofu. Við opnuðum svo vefinn 
betrisvefn.is um miðjan júlí síðastliðinn 
og hefur gengið afar vel það sem af er. 
Við sjáum góðan árangur af meðferðinni 
og nánast allir okkar notendur hafa mælt 
með henni. Engin sambærileg lausn er 
til á Norðurlöndunum og erum við að 
stefna á opnun í Danmörku fljótlega 
á næsta ári. Í kjölfarið stefnum við svo 
ótrauð á Noreg og Svíþjóð ásamt því að 
vera að skoða fleiri Evrópulönd.”

Innan veggja Háskólans í Reykjavík 
eru á hverri önn unnin fjölmörg 
frumleg og eftirtektarverð verkefni. 

Síðastliðið vor útskrifaðist Vigdís  
Gunnarsdóttir með embættispróf í lög-
fræði frá lagadeild HR, en hún vann 
vandað og viðamikið meistaraverkef-
ni um kynferðisbrot gegn fötluðum,  
undir leiðsögn Svölu Ísfeld Ólafsdóttur 
dósents.

Málefnið var Vigdísi persónulega 
kært og verkefnið metnaðarfullt, en hún 
á fatlaðan bróður sem er rúmlega ári  
yngri en hún og hafði í gegnum hans 
fötlun kynnst aðstæðum þessa hóps og 
þeim veruleika sem umlykur hann. Sjálf 
segir Vigdís um ástæðuna fyrir vali á 
verkefni: „Ég hef alltaf fundið sterka þörf 
fyrir að vernda hann, ekki einungis fyrir 
líkamlegum skakkaföllum heldur einnig 
að hlúa að honum tilfinningalega. Ein-
hver tilfinning blundaði í mér að einhver 
gæti misnotað varnarleysi hans. Það var 
ekki fyrr en ég heyrði af fötluðum dreng 
sem hafði verið misnotaður kynferðis- 
lega að hugmynd að þessum skrifum 
varð að veruleika.”

Rannsóknin tók til allra dóma Hæsta- 
réttar þar sem þolandi var fatlaður,  
allt frá stofnun réttarins fram til 
ársloka 2012. Þegar í ljós kom að fjöldi 
þeirra dóma var alls tuttugu og fimm var 
ákveðið að bæta við héraðsdómum sem 
höfðu fallið á tímabilinu 1. janúar 1992 
til ársloka 2012, og ekki hafði verið 
áfrýjað til Hæstaréttar.

Að sögn Svölu er verkefnið einstakt að 
efnistökum og gæðum, en ekki er vitað 
til þess að áður hafi verið teknar saman 
með þessum hætti tölulegar upplýsing-
ar í málaflokknum, með gögnum bæði 
frá hæstarétti og héraðsdómstólum. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru eft-
irtektarverðar; fatlaðir eru í mun meiri 
hættu á að verða fyrir kynferðisofbeldi 
en aðrir hópar. Í nærri 71% málanna var 
greint frá mjög alvarlegum kynferðis-
brotum, en brot gegn fötluðum eru mun 
oftar margendurtekin heldur en kemur 
fram í niðurstöðum dómarannsóknar. 
Niðurstöður sýndu að kynjaskipting 
barna var 60% stúlkur og 40% drengir, 
en þegar skoðaðar voru niðurstöður á 
brotaþolum sem voru 18 ára og eldri, þá 
voru brotaþolar í 91% tilvika konur og 
9% tilvika karlar. 

Þótt niðurstöður rannsóknarinnar 
hafi sýnt að flestir gerendanna, tæp 
20%, voru í aldurshópnum 40–44 ára, er  
athyglivert að aldurshóparnir eftir sex-
tugt voru jafn stór hluti af heildarfjölda 

gerenda. Það var einnig sláandi niður-
staða að þeir sem voru sextugir eða 
eldri brutu eingöngu gegn kvenkyns  
brotaþola með andlega fötlun. Þeir 
gerendur sem brutu gegn karlmönnum 
voru á aldrinum 19–52 ára og því um 
mun minna aldursbil að ræða.
„Rannsókn Vigdísar er marktækt fræði-
legt innlegg í umræðu um vernd fatlaðra 
þolenda kynferðisbrota og það á miklu 
breiðari grunni en lögfræðilegum,” segir 
meðal annars í umsögn leiðbeinanda.  
Eðli málsins samkvæmt endurspeglar 
rannsóknin einungis þann raunveru- 
leika sem má lesa úr sögu héraðs- og 
hæstaréttardóma, og er vert að velta 
þeirri spurningu upp hvort dómasaga 
í kynferðisbrotamálum gefi nógu skýra 
mynd af því vandamáli sem kynferðisleg 
misnotkun á fötluðu fólki raunverulega 
er. Rannsókn Vigdísar sýnir nauðsyn 
þess að svipta hulunni af kynferðisbrot- 
um gegn fötluðum og taka til gagngerrar 
umræðu í samfélaginu.

Vigdís Gunnarsdóttir, 
lögfræðingur
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TÖKUM ÁBYRGÐ 
Á FRAMVINDU 
HEIMSMÁLANNA
Snemma á þessu ári var Elínrós Líndal skipuð í 
hóp ungra frumkvöðla, The Forum of Young Global 
Leaders, til næstu fimm ára. Hún er þar í félagsskap 
ungra stjórnenda frá 70 löndum sem valdir hafa 
verið vegna faglegs árangurs þeirra og áhuga á 
samfélaginu. Þeim er ætlað að vinna markvisst að 
því að hafa áhrif á stöðu heimsmála og skapa betri 
framtíð. 

Það er World Economic Forum (WEF) sem velur í 
hópinn. WEF er sjálfstæð alþjóðastofnun sem ætlað er 
að bæta heiminn með því að fá leiðtoga úr viðskiptum,  

stjórnmálum, háskólum og listum til að koma saman til  
stefnumótunar. Elínrós er nýkomin heim til Íslands eftir fund 
með hópnum. „Fundurinn í Dalian í Kína er annar stærsti  
fundurinn á þessu ári. Þar leiddi WEF saman helstu viðskipta- 
leiðtoga heims, ásamt ríkisstjórnum og hópum sem eiga að 
koma að stefnumótun. WEF býr til vettvang fyrir okkur til 

að hittast og ræða málin en það er í okkar höndum að koma 
breytingunum á. Nýsköpun var helsta málefni þessa fundar.”  

Í hópnum eru, auk Elínrósar, þau Ida Auken, umhverfis- 
ráðherra Danmerkur, Tawakkol Karman, blaðamaður og  
Nóbelsfriðarverðlaunahafi, Najat Vallaud-Belkacem, ráðherra 
kvenréttinda í Frakklandi, Mark Pollock, fyrsti blindi 

maðurinn til að ganga á Suðurpólinn, Sharmeen Obaid Chi-
noy, Emmy- og Óskarsverðlaunahafi  og Chelsea Clinton sem 
er í stjórn Clinton-samtakanna og fréttamaður hjá fréttastofu 
NBC, ásamt fleirum. Útnefningin er, eins og gefur að skilja, 
mikill heiður fyrir Elínrósu. „Að sjálfsögðu. Okkur er gert  

Elínrós Líndal er stofnandi hönnunar- 
og framleiðslufyrirtækisins ELLA. 
Hún útskrifaðist með MBA-gráðu frá 
viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík 
árið 2010. 

kristaltært að við tökum ábyrgð á framvindu heimsmála,  
annað hvort í gegnum fyrirtækin okkar eða í gegnum ríkis- 
stjórnir. Við fáum tækifæri til að efla okkur sem leiðtoga með alls 
kyns þjálfun sem við fáum meðal annars í Yale og Harvard, við 
öðlumst tækifæri til að hitta leiðtoga víðsvegar um heiminn. Ef 
ég er í hópi með leiðtogum frá Kína til dæmis, eru minni líkur á 
að það slettist upp á vinskap þjóðanna seinna meir, þar sem við 
höfum náð góðum tengslum í gegnum þessa vinnu. Hugtakið 
sem er notað í þessu samhengi er eitt heimsþorp (e. Global  
Village). Einnig er ætlast til þess af okkur að við endurgjöldum 
þetta tækifæri með því að gefa málefnum þeim sem rædd eru 
gaum. Þetta eru málefni eins og  jafnrétti, náttúruauðlindir eins 
og vatn og olía, sem og framtíð þjóðanna um ókomna tíð.” 

Elínrós hefur að eigin sögn skýr markmið varðandi 
framtíðina. „Ég hef mikinn áhuga á að láta til mín taka 
bæði á sviði viðskipta en seinna meira fyrir þjóðina í 

alþjóðlegu samhengi. Ég hef einnig áhuga á því að vinna fyrir 
World Economic Forum í framtíðinni.“ Stofnunin hefur lengi 
verið í uppáhaldi hjá Elínrósu. „WEF gefur skýra mynd af því 
alþjóðlega samfélagi sem við  búum í. Til dæmis gefur hún út 
skýrslu reglulega þar sem jafnrétti er mælt með tækjum hag-
fræðinnar. Þetta er einfaldlega svo frábært ævintýri og ég er 
auðmjúk í því viðhorfi mínu að ég vil láta gott af mér leiða, 
kynnast áhugaverðu fólki og reyna að nýta þetta tækifæri eins 
vel og ég get næstu fimm árin.” Elínrós var jafnframt útnefnd 
Embla ársins 2013 en fyrir því vali stendur félagsskapur kvenna 
sem hafa útskrifast með MBA-gráðu frá Háskólanum í  
Reykjavík.  

þetta er einfaldlega svo frábært 
ævintýri og ég er auðmjúk 
í því viðhorfi mínu að ég vil 
láta gott af mér leiða, kynnast 
áhugaverðu fólki og reyna að 
nýta þetta tækifæri eins vel og 
ég get næstu fimm árin.

MPM-NÁM
MEISTARANÁM Í VERKEFNASTJÓRNUN

Meistaranám í verkefnastjórnun (MPM-nám) er nú að hefja 
sitt þriðja starfsár innan Háskólans í Reykjavík. Á öðru 
misseri námsins, sem er til tveggja ára, eru unnin raunhæf 
nemendaverkefni í þágu samfélagsuppbyggingar. Hér getur 
verið um að ræða verkefni sem annars ættu litla von um að 
verða að veruleika vegna skorts á fjármagni. Þau verkefni 
sem unnin voru sem raunhæf verkefni á vorið 2013 eru:

TEdx rEYKJAVíK
Tilgangur verkefnisins var að gera ítarlega hand-
bók sem inniheldur annars vegar stefnumótun og 
sóknaráætlun og hins vegar verkáætlun og leiðarvísi 
fyrir skipuleggjendur ráðstefnunnar TEDx Reykjavík. 

ísAKssKÓLi – 
sTEfNUMÓTUN OG 
AÐGErÐAáÆTLUN 
Í verkefninu var unnin 
stefnumótunarskýrsla 
og aðgerðaáætlun fyrir 
Ísaksskóla sem er 
tæplega 90 ára gamall. 

ÞETTA Er GEÐVEiKT! 
MPM-hópurinn gerði 
fræðslumyndband um 
geðsjúkdóma fyrir fram-
haldsskólanemendur. 
Efnið var undirbúið og 
myndbandið framleitt í 
samstarfi við Landlækni, 
geðsvið Landspítalans, 
Geðhjálp og BUGL.

ViNNUsTAÐANáM í ArKiTEKTÚr: dröG AÐ 
sTArfsÞJáLfUNAráÆTLUN
Verkefnið skilgreindi viðfangsefni arkitekta á 
starfsreynslutíma að loknu meistaraprófi ásamt 
kröfum til þekkingar, leikni og hæfni sem undan-
fara löggildingarprófs Mannvirkjastofnunar á sviði 
arkitektúrs. 

ViÐsKiPTAáÆTLUN UM UPPBYGGiNGU 
söLUsKáLA 
Verkefnið snerist um að gera viðskiptaáætlun um  
uppbyggingu söluskála, veitingastaðar og ferðamanna- 
verslunar við Seljalandsfoss en þangað koma um 300 
þúsund ferðamenn ár hvert. 

sTOfNUN sAMTAKA áHUGAfÓLKs 
UM MATArHEiLL
Verkefnið fólst í að stofna ný samtök sem verða opinn 
vettvangur þeirra sem leita lausna við matarvanda 
sem heilbrigðisvanda og standa vörð um réttindi fólks 
með matarfíkn og annarra sem eiga við matarvanda 
að stríða. Samtökin munu hvetja til fræðslu og vinna 
að forvörnum og að því að fá matarfíkn viðurkennda 
sem sjúkdóm og stuðla þannig að meðferðarúr-
ræðum við hæfi.

Á fjórða og síðasta misseri MPM-námsins  
vinna nemendur sjálfstætt að lokaverkefnum 
undir handleiðslu leiðbeinenda. Nemendur 
skila niðurstöðum sínum í formi ráðstefnu- 
greina og kynna rannsókn sína á árlegri  
útskriftarráðstefnu, Vor í íslenskri verkefna- 
stjórnun, þar sem fjallað er um nýjar íslenskar 
rannsóknir á sviðum verkefnastjórnunar. Á 
síðasta ári voru sex greinar kynntar á árlegri 
ráðstefnu Alþjóðasamtaka verkefnastjórn- 
unarfélaga (International Project Management 
Association – IPMA) á Krít, og í ár voru fimm 
nemendaverkefni kynnt á sömu ráðstefnu í 
Dubrovnic í Króatíu.

Forstöðumenn námsins eru dr. Haukur 
Ingi Jónasson og dr. Helgi Þór Ingason en  
kennarar auk þeirra eru bæði íslenskir og  
erlendir. Meðal nýrra íslenskra kennara í 
náminu eru dr. Guðfinna Bjarnadóttir, fyrrver-
andi rektor HR og dr. Ásbjörg Kristinsdóttir 
sem starfar hjá Landsvirkjun. Erlendir  
kennarar í náminu koma meðal annars frá 
Stanford, Sloan School of Management við 
MIT og Herriot Watts í Edinborg.
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Rannsóknarmiðstöð í mannauðsstjórnun við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík (RA-MAUS) tekur þátt í alþjóðlegum 
langtímarannsóknum og uppbyggingu gagnagrunns um mannauðsmál. Eitt stærsta verkefni miðstöðvarinnar er CRANET 
verkefnið á Íslandi sem er hluti af alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi 40 háskóla í jafnmörgum löndum er stendur fyrir 
könnunum í þátttökulöndunum á þriggja ára fresti. Þátttaka í verkefninu gefur tækifæri til ýmissa samanburðarrannsókna 
sem og alþjóðlegra og staðbundinna greininga á sviði mannauðsstjórnunar.

STAðA OG ÞRóUN MANNAUðSSTJóRNUNAR Á ÍSLANDI 
CRANET RANNSÓKNIN 2012

STARFSMANNAvELTA
Meðal starfsmannavelta í 
fyrirtækjum og stofnunum

MEðALTAL 
STARFSMANNAvELTU 
EFTIR ATvINNUGREIN

UMFANG ÞJÁLFUNAR
Dagafjöldi
Hversu mörgum dögum varði starfsfólk 
að meðaltali í þjálfun á síðasta ári?  

Ef litið er til ólíkra atvinnugreina á Íslandi kemur í ljós að 
meðalfjöldi fjarvistardaga á ári á hvern starfsmann er 6 dagar 
í frumvinnslu, 8 dagar í verslun og þjónustu og 9 í opinberum 
stofnunum. Meðalfjöldi fjarvistardaga í litlum skipulagsheildum 
er 6 dagar, 8 dagar í meðalstórum einingum og 10 í þeim stóru. 

FJARvISTIR OG vEIKINDI STARFSMANNA
Meðaltal fjarvista-/veikindadaga á mann á ári 
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2009

2009

2009
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Dagar Stjórnendur

Sérfræðingar

Skrifstofufólk

Ósérhæft starfsfólk

Frumvinnsla, iðnaður og orkumál

Verslun, þjónusta, fjármál, ferðaþjónusta og samgöngur

Opinber þjónusta og stórnsýsla

2009 2006 HELSTU vERKEFNI STARFSMANNA- 
STJóRA/MANNAUðSSTJóRA
Ef meginverkefni þitt eru starfsmannamál, 
í hvaða þrjár tegundir verkefna verð þú 
mestu af tíma þínum?

NOTKUN vIðHORFSKANNANA
Hversu oft eru viðhorfskannanir gerðar 
á meðal starfsfólks? 7%

43%
24%
15%
11%

60%
42%
33%
32%
29%
22%
10%

6%
30%
22%
27%
15%

56%
39%
34%
25%
25%
13%

Tvisvar á ári

Árlega

Annað hvert ár

Hefur verið gert a.m.k. einu sinni

Aldrei

Ráðgjöf við stjórnendur

Stefnumörkun og þróunarverkefni

Ráðningar

Stjórnun starfsmannadeildar

Starfsþróun og fræðslumál

Launavinnsla

Uppsagnir

Hér má sjá dæmi um niðurstöður Cranet rannsóknar- 
innar 2012. Niðurstöður sem hér eru birtar eru aðeins 
lítið dæmi um lykilmælikvarða sem stjórnendur geta nýtt 
sér í skýrslunni til samanburðar. Skýrsluna má panta hjá  
skraning@ru.is  

Þátttakendur: Könnunin er lögð fyrir alla forsvarsmenn 
starfsmannamála í fyrirtækjum og stofnunum með yfir 
70 starfsmenn hér á landi. Alls svöruðu 151 af 304 þátt- 

takendum og svarhlutfall því 50%. Þar af voru 17% 
fyrirtæki í frumvinnslugreinum, 48% fyrirtæki í verslunar- 
og þjónustugreinum og 36% opinberar stofnanir. 

Höfundar CrANET skýrslu: Arney Einarsdóttir forstöðu-
maður Rannsóknarmiðstöðvarinnar og lektor við HR, Ásta 
Bjarnadóttir ráðgjafi hjá Capacent og stundakennari við HR, 
Katrín Ólafsdóttir lektor við HR og Anna K. Georgsdóttir  
astoðarmaður samhliða meistaranámi við viðskiptadeild HR.
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Þeir Grettir Jóhannesson og Þorvaldur Símon Kristjáns-
son unnu í vor sameiginlegt meistaraverkefni í fjárfest-
ingastjórnun sem heitir „Insurance environment in a 

virtual world - Calculations and implementation of insurance 
schemes in EVE-Online“ eða „Tryggingar í sýndarheimi“.  
,,Sem stendur greiða allir spilarar sama gjald fyrir trygginga-
samninga í tölvuleiknum EVE-Online. Við töldum að þarna 
væri möguleiki fyrir leikjaframleiðandann CCP að gera betur 
og bjóða spilurum upp á raunverulega verðlagningu á samning-
um sem síðar meir gæti opnað fyrir þróaðri fjármálamarkað 
í leiknum. Þetta gæti höfðað til núverandi og nýrra spilara 
með áhuga á fjármálum og fjárfestingum“ útskýra Grettir og  
Þorvaldur. Tryggingakerfið og verðlagning trygginga hafa  
verið óbreytt frá því að leikurinn kom út fyrir um áratug 

TRYGGINGAR Í SÝNDARHEIMI

KURZWEIL-VERÐLAUNIN 
FORVITIN TÖLVUKERFI

og kerfið í raun ekki lengur fullnýtt meðal spilara leiksins. 
,,Með því að uppfæra verðlagningu á tryggingasamningum 
með tilliti til áhættuhegðunar spilara væri hægt að leggja 
grunn að aukningu fjármála í leiknum.“ Þeir félagar bjuggu 
til gögn með mismunandi dreifingum (e. distributions) til að  
líkja eftir áhættuhegðun spilara. „Í niðurstöðum verkefnisins 
mælum við með að nota GLM-líkanið (e. Generalized linear 
model) en það getur gert ráð fyrir mismunandi dreifingum í  
aðhvarfsgreiningu.“ Með því að innleiða raunverulegar  
reikniaðferðir við verðlagningu á tryggingasamningum 
væri auk þess hægt að auka möguleika fræðimanna til  
frekari rannsókna á hegðunarmynstri einstaklinga og  
hagkerfis í EVE-Online. Verkefnið var unnið í samstarfi við  
leikjaframleiðandann CCP. 

Forvitni er nauðsynleg öllum grein-
dum kerfum. Þetta er inntak grein-
ar á sviði almennrar gervigreindar 

sem þeir dr. Kristinn R. Þórisson og Eric 
Nivel í Gervigreindarsetri HR skrifuðu, 
ásamt samstarfsmönnum sínum frá hinu 
virta rannsóknarsetri IDSIA í Sviss, þeim 
Bas Steunebrink, Jan Koutnik, og Juer-
gen Schmidhuber. Kristinn er dósent í 
tölvunarfræði við HR og meðstofnandi 
Gervigreindarsetursins og Eric Nivel 
er sérfræðingur við Gervigreindarse-
tur HR. Þeir hlutu í kjölfarið hin virtu 
Kurzweil-verðlaun árið 2013 fyrir hug-
myndir á sviði alhliða gervigreindar (ar-
tificial general intelligence). Kristinn og 
Eric hlutu þessi verðlaun líka í fyrra, þá 
fyrir grein sem þeir skrifuðu ásamt dok-
torsnema Kristins sem nú er útskrifaður, 
dr. Helga Páli Helgasyni. Verðlaunin eru 
árlega veitt rannsóknum sem þykja skara 
fram úr á sviði alhliða gervigreindar. 

Upphaflegt markmið gervigreindar 
var sköpun „hugsandi véla“ – tölvu- 
kerfa með mannlega greind. Vegna þess 
hve verkefnið hefur reynst vísindunum 
erfitt hefur meirihluti fræðimanna og 
rannsakenda sem fást við gervigreind 
einbeitt sér að svokallaðri „takmarkaðri“ 
gervigreind. Greind slíkra kerfa er  
bundin við fyrirfram ákveðið svið og  
getur einungis framkvæmt sérhæfð verk- 
efni sem ákveðin eru af hönnuðunum. 
Á undanförnum árum hafa sífellt fleiri 
vísindamenn þó komið auga á nauðsyn 
og hagkvæmni þess að snúa aftur til  
upprunalegs markmiðs fræðigreinarinn- 
ar, það er, smíði kerfa sem búa yfir  
almennri og víðtækri greind líkt og 
mannskepnan.

Í greininni „Resource-Bounded 
Machines are Motivated to be Effec-
tive, Efficient, and Curious“ er því 
lýst hvernig nota megi forvitni til að 
stýra sjálfvirku námi kerfa með alhliða  
gervigreind þannig að þau læri hraðar 
og nýti til hins ýtrasta alla reiknigetu 
sem þau hafa aðgang að. Rannsóknir-
nar eru hluti af niðurstöðum úr rúm-
lega þriggja ára rannsóknarverkefni 
við Gervigreindarsetrið sem styrkt var 
af Evrópusambandinu. Markmið með 
verkefninu, sem nefnist HUMANOBS 
og lauk í júní 2012, var að þróa nýja  
tegund gervigreindar sem getur forritað 
sig sjálf. HUMANOBS-verkefnið var 
unnið í samstarfi við nokkur af helstu 
rannsóknarsetrum Evrópu á þessu sviði, 
þá sérstaklega vísindamenn frá IDSIA 
við rannsóknarsetrið í Lugano í Sviss.

Dr. Kristinn R. Þórisson.
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SéRFRÆÐIþEKKINGU LÖGFRÆÐINGA MÁ NýTA MUN 
bETUR oG Á FLEIRI SVIÐUM þJÓÐFéLAGSINS EN 
Nú ER GERT.

„Nám á að tala sama tungumál og 
samfélagið sem við búum í og nemendur 
okkar eiga að taka þátt í að byggja það 
upp.“ Þetta fullyrðir dr. Guðmundur Sig-
urðsson, forseti lagadeildar Háskólans í 
Reykjavík. „Ég vil að lögfræðin eigi er-
indi við allt samfélagið og að nemendur 
líti svo á að þeir geti reynt fyrir sér í 
störfum sem víðast en ekki einungis 
sem lögmenn eða dómarar.“ Hann segir 
að líta beri á lögfræðina sem ákveðna 
sérfræðiþekkingu sem nýtist meðal  
annars í almennri starfsemi fyrirtækja 
auk þess sem allar ríkisstofnanir þurfi 
starfsmenn sem búi yfir þessari þekk- 
ingu. „Þessi víða áhersla á nýtingu lög-
fræðilegrar þekkingar og færni kemur 
meðal annars fram í því að einstaklingar 
sem lokið hafa öðru grunnháskólanámi 
en í lögum geta sótt um meistaranám 

við lagadeild HR. Þannig hafa læknar, 
hjúkrunarfræðingar, viðskiptafræðingar, 
verkfræðingar og stjórnmálafræðing-
ar, svo einhverjir séu nefndir, útskrifast 
með meistaragráðu frá HR. Þó að þessir  
einstaklingar geti ekki í framhaldinu 
vænst þess að starfa sem lögmenn eða 
dómarar er enginn vafi í mínum huga 
að þessi menntun nýtist þeim mjög 
vel í störfum þeirra.“ Guðmundur er  
áhugasamur um að stéttin komi fyrr 
að stefnumótun í þjóðfélaginu, í stað 
þess að koma að málum til þess eins að  
slökkva elda. „Að mínu mati hefur það 
verið of algengt að lögfræðingar komi 
fyrst að málum þegar ágreiningur er 
kominn upp. Ég vil sjá breytingu á  
þessu, lögfræðingar þurfa að koma fyrr 
að málum í þeim tilgangi að reyna að 
koma í veg fyrir að illa fari.“

3 Rannsóknarsetur og -miðstöðvar

394
Fjöldi nemenda haustið 2013

1 Námsbraut í grunnnámi

2 Námsbrautir í framhaldsnámi

LAGADEILD

Sá lögfræðingur sem ekki stendur 
undir þeim siðferðilegu kröfum sem 
gera má til hans sem fagaðila getur 
ekki talist mjög hæfur lögfræðingur 
og skiptir þá litlu máli hversu háar 
einkunnir viðkomandi fær í einstökum 
námskeiðum. 

Hæfileikinn til góðra mannlegra 
samskipta verður sífellt mikilvægari  
hluti af háskólanámi en Guðmundur  
segir það stefnu lagadeildar HR að styrkja  
nemendur á því sviði. „Á sama tíma og 
við leggjum áherslu á að nemendur fái 
markvissa þjálfun í að beita aðferða-
fræði lögfræðinnar leggjum við ríka 
áherslu á að rétta niðurstaðan í hverju 
máli er ekki endilega sú að höfða mál 
fyrir dómstólum komi til ágreinings. 
Oft er samningaleiðin rétta leiðin. Við 
viljum gera nemendur sjálfstæða í  
vinnubrögðum og  gerendur í þjóðfélag-
inu. Megin áherslan í náminu er ekki 
að nemendur skrifi niður það sem 
kennarinn segir heldur að þau tileinki 
sér það efni sem til umfjöllunar er. Við  
kennararnir erum ekkert hrædd við 
að á endanum standi nemendur okkur  
framar, þvert á móti er það markmið 
okkar. Við segjum þó oft við þau að við 
leggjum þeim lið en það sé enginn að 
fara að læra þetta fyrir þau.“ 

Guðmundur leggur mikla áherslu á 
mikilvægi siðferðis í menntun  og starfi 
lögfræðinga. Sá lögfræðingur sem 
ekki stendur undir þeim siðferðilegu  
kröfum sem gera má til hans sem  
fagaðila getur ekki talist mjög hæfur 
lögfræðingur og skiptir þá litlu máli 
hversu háar einkunnir viðkomandi fær í  
einstökum námskeiðum. Varðandi þá 
umræðu sem hefur skotið upp koll- 
inum reglulega um að lögfræðingar 
séu orðnir of margir hér á landi er  
Guðmundur ekki sammála því og  
segir hana á ákveðnum villigötum. „Um-
ræðan hefur að talsverðu leyti snúist um 
það hvort lögmenn séu orðnir of marg-
ir. Þar gleyma menn þeirri staðreynd 
að útskrifaðir lögfræðingar hyggja ekki  
allir á lögmennsku. Það er mín skoðun 
að lögfræðinga muni í auknu mæli bíða 
önnur störf en lögmennska, enda tel ég 
að þessi menntun geti nýst mjög vel í 
fjölbreyttum störfum um allt þjóðfélagið. 
Atvinnulífið þarf á þessari menntun að 
halda. Það sem ég er með öðrum orðum 
að segja er að menntun lögfræðinga þarf 
í auknum mæli að búa þá undir mun 
fjölbreyttari störf en áður var. Ég vona að 
umræðan fari í þann farveg í stað þess að 
hamrað sé á því að lögmenn séu of marg-
ir. Aukinn fjöldi lögfræðinga kallar á að 
þeir leggi fyrir sig fjölbreyttari störf, það 
er rétta leiðin. Menntunin verður jafn-
framt að mæta þeirri þörf “.

2012

6

FJÖLDI
BIRTINGA  

Á RITRÝNDUM VETTVANGI

Dr. Guðmundur Sigurðsson, forseti lagadeildar.

LÖGFRÆÐIN Á ERINDI VIÐ 
ALLT SAMFÉLAIÐ



52 TÍMARIT  HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK – 5. árg. 2013  TÍMARIT  HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK – 5. árg. 2013 53

LAGANEMAR Í ALÞJÓÐLEGUM 
MÁLFLUTNINGSKEPPNUM

Laganemar í HR spreyta sig á 
málflutningi og úrlausn ágrein-
ingsmála í alþjóðlegum mál- 
flutningskeppnum sem eru einkar 
krefjandi og virtar á heimsvísu. 
Annað hvert ár er keppt í Philip 
C. Jessup International Law Moot 
Court Competition og hitt árið í 
Willem C. vis International  
Commercial Arbitration Moot. 

JEssUP
Annað hvert ár tekur Háskólinn í  
Reykjavík þátt í alþjóðlegri málflutnings- 
keppni, Philip C. Jessup Internation-
al Law Moot Court Competition. Í ár  
skipuðu þær Aldís Geirdal Sverrisdóttir, 
Anna Björg Guðjónsdóttir, Claudie 
Ashonie Wilson og Guðrún Lilja Sig-
urðardóttir málflutningslið lagadeildar 
HR. Þær höfðu betur gegn liði laga- 
deildar Háskóla Íslands í landskeppni 
í málflutningi fyrr á þessu ári en sú  
keppni var liður í þátttöku HR í alþjóðlegu  

keppninni. Í lok marsmánaðar héldu 
þær Aldís, Anna Björg, Claudie og 
Guðrún Lilja til Washington-borgar í 
Bandaríkjunum þar sem undanraðir 
keppninnar fóru fram. Þar mættust lið 
frá öllum heimshornum sem sigrað 

höfðu í svæðis- og landskeppnum síns 
heimalands. Þórdís Ingadóttir, dósent 
við lagadeild HR og þjálfari liðsins,  
segir keppni af þessu tagi umtalsverða 
áskorun og ómetanlega reynslu  fyrir  
nemendur:  

Í keppninni er verið að ræða krefjandi 
lögfræðiefni á sviði þjóðaréttar og  
mannréttinda. Þátttaka í keppni af  
þessu tagi og slíkri stærð er því mikil 
og góð þjálfun fyrir málflutningsmenn 
framtíðarinnar. Þá reynir mikið á 
rannsóknarfærni, fagmennsku og skipu-
lag. Ég er afar stolt af HR liðinu en það 
stóð sig mjög vel bæði hér heima og úti. 
Liðið vann landskeppnina, kom síðan 
heim með tvo sigra úr fjórum keppnum 
í lokakeppninni og Aldís var meðal 100 
bestu málflutningsmannanna. Þá náði 
liðið þeim frábæra árangri að grein-
argerðir liðsins voru  í 25. sæti.

Þetta var í 54. skipti sem Philip C.  
Jessup-málflutningskeppnin fór fram. 
Hún er sú stærsta sinnar tegundar með 
þátttakendur frá 632 háskólum frá 83 
löndum. Í keppninni eru flutt mál sem 
eru búin til sérstaklega fyrir þennan 
vettvang og fjalla um milliríkjadeilur 
og liðin þurfa að undirbúa bæði  
greinargerðir og málflutning.   

WiLLEM C. Vis
Þau ár sem ekki er keppt í Jessup- 
keppninni er keppt í Willem C. Vis Inter-
national Commercial Arbitration Moot. 
Um er að ræða alþjóðlega málflutnings- 
keppni fyrir laganema hvaðanæva að 
úr heiminum og er fjöldi háskóla sem 
tekur þátt vel á þriðja hundrað. Keppnin 
er haldin vikuna fyrir páska í Vínarborg 
ár hvert. Nemendur fá í hendurnar til-
búinn réttarágreining vegna samnings 
um sölu á vörum sem fellur undir sátt-
mála Sameinuðu þjóðanna um alþjóðleg 
lausafjárkaup. Allir skólarnir sem taka 
þátt vinna með sama réttarágreining-
inn sem þó er uppspuni, eins og löndin 
sem koma við sögu. HR tekur nú þátt í  
keppninni í sjöunda sinn. 

Garðar Víðir Gunnarsson hdl., lög-
maður hjá lögmannsstofunni LEX  og 
stundakennari við lagadeild HR, er 
leiðbeinandi laganemanna og þjálfari 
liðsins. Hann tók sjálfur tvisvar þátt í 
keppninni, fyrst sem laganemi við HR 
og síðar í tengslum við framhaldsnám 
við Stokkhólmsháskóla. 

Þátttaka í Willem C. Vis er valfag á 
meistarastigi í HR. Þar er farið yfir þær 
grunnreglur sem gilda á sviði alþjóðlegs 
gerðardómsréttar og í tengslum við  
alþjóðleg lausafjárkaup. Nemendur 
fá þjálfun í því að greina vandamál,  
hvernig skrifa skuli lagatexta á ensku 
auk þjálfunar í málflutningi á ensku, svo 
eitthvað sé nefnt. 

Í október verður vandamálið birt  
öllum skólunum, þá byrja nemendurnir 
að greina það og hugsa út í hvernig 
þeir stilla upp málatilbúnaði sínum.  
Nemendurnir þurfa að þekkja málið út 
og inn og í það heila er þátttaka í þessari 
keppni alveg gríðarlega lærdómsrík.“ 

Keppnin vekur ekki aðeins áhuga 
meðal nemenda víðsvegar um heiminn 
heldur dregur hún einnig að  fjöldann 
allan af fræðimönnum og starfandi 
lögmönnum sem taka að sér hlutverk 
gerðarmanna í keppninni. Talið er 
að um það bil 600 til 800 prófessorar, 
fræðimenn og starfandi lögmenn 
komi til Vínarborgar til þess að sækja  
keppnina og taka þátt í þeirri dagskrá 
sem henni fylgir, sem nú verður haldin 
í 21. sinn.

Frá vinstri: Guðmundur Sigurðsson, forseti 
lagadeildar, Aldís Geirdal, Claudie Ashonie 
Wilson, Anna Björg Guðjónsdóttir, Guðrún Lilja 
Sigurðardóttir og Þórdís Ingadóttir.

MANNRÉTTINDAREGLUR 
OG STJÓRNSKIPUNAR- 
RÉTTUR Í EVRÓPU

Gunnar Þór Pétursson 

Gunnar Þór Pétursson, LL.M., sér-
fræðingur við lagadeild HR, hefur  
nýlega skrifað og gefið út greinar um 
stöðu mannréttindareglna í Evrópurétti 
ásamt dr. Xavier Groussot og dr.  
Laurent Pech. Sú fyrri heitir The Reach 
of Fundamental Rights on Member State 
Action. Greinin var birt í bókinni The  
Protection of Fundamental Rights in the 
EU After Lisbon og gaf útgáfufélagið Hart 
Publishing bókina út. Í henni er að finna 
rannsóknir sem tengjast þeirri áskorun 
sem Evrópusambandið stendur frammi 
fyrir eftir að Lissabon-samningurinn 
gekk í gildi með tilliti til stöðu mannrétt- 
inda. Síðari greinin heitir The Scope of 
Application of Fundamental Rights on 
Member States Action: In Search of  

Certainty in EU Adjudication og birtist 
hún í bókinni European Legal Meth-
od sem gefin er út af DJØF Forlag og 
tengist samnefndri evrópskri rannsókn. 
Nú í haust er svo von á bókinni The Euro-
pean Human Rights Culture– a paradox 
of human rights protection in Europe? 
sem gefin verður út af Brill útgáfunni og 
er Gunnar Þór meðhöfundur að bókinni 
ásamt dr. Nina-Louisa Lorenz og dr. 
Xavier Groussot. Gunnar Þór hefur lagt 
áherslu á evrópskan stjórnskipunarrétt 
í rannsóknum sínum en hann hefur að 
eigin sögn áhuga á fræðasviðinu sökum 
þess að það liggur á mörkum landsrét-
tar og þjóðaréttar. Gunnar Þór stundar  
einnig doktorsnám við lagadeild Háskól-
ans í Lundi, Svíþjóð.
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Dr. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir 
er við lektor við sálfræðisvið 
Háskólans í Reykjavík. Hún 

rannsakaði líkamsímynd íslenskra  
ungmenna á 13 ára tímabili, ásamt þeim 
Guðrúnu Ingólfsdóttur rannsakanda 
við sálfræðisvið og dr. Ingu Dóru Sig-
fúsdóttur, prófessor við sálfræðisvið. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru 
gefnar út í greininni Body image trends 
among Icelandic adolescents: A cross-sec-
tional national study from 1997 to 2010. 

Markmið rannsóknarinnar var 
að meta hvernig íslensk ungmenni 
líta á líkama sinn, það sem kallað er  
líkamsímynd. Helstu niðurstöður voru 
þær að líkamsímynd 14-15 ára unglinga 
á Íslandi batnaði á þessu 13 ára tímabili. 
Stúlkur höfðu neikvæðari líkamsímynd 
en drengir öll fimm árin sem tekin voru 
fyrir í rannsókninni. Þó varð jákvæð 
breyting á því hvernig þær hugsuðu um 
líkama sinn frá 1997 til 2010 og var sú 
breyting meira áberandi en hjá drengj-
um þannig að segja má að það hafi 
dregið saman með kynjunum. 

Þær Bryndís Björk, Guðrún og Inga 
Dóra greindu gögn sem safnað var árin 
1997, 2000, 2006, 2009 og 2010. Alls 
svöruðu 32.397 14-15 ára ungmenni alls 
staðar af landinu spurningum um viðhorf 
til eigin líkama. Spurningarnar voru  
hluti könnunar sem nefnist Ungt fólk og 
er framkvæmd reglulega af Rannsókn-
um og greiningu, rannsóknarmiðstöð 
innan sálfræðisviðs HR. 

LÍKAMSÍMYND 
ÍSLENSKRA 
UNGMENNA

Niðurstöðurnar 
gefa tilefni til 
bjartsýni og eru 
vísbending um að 
íslenskir unglingar 
séu jákvæðari 
gagnvart eigin líka-
ma en áður og líði 
betur í eigin skinni. 

Þetta er svo vitað sé fyrsta 
rannsóknin sem gefur til kynna 
jákvæða sveiflu í líkamsímynd drengja 
en til eru rannsóknir sem hafa gefið til 
kynna sambærilega jákvæða þróun á 
líkamsímynd stúlkna. Aðrar rannsóknir 
hafa annað hvort sýnt litlar sem engar 
breytingar eða svokallaða pólun, sem 
gefur til kynna aukið hlutfall drengja og 
stúlkna sem hafa  mjög jákvætt og  mjög 
neikvætt  viðhorf til líkama síns. 

Neikvætt viðhorf til líkamans 
verður áberandi mjög snemma á 
unglingsárum. Unglingsstúlkur 
hafa verið settar í sérstakan 
áhættuhóp vegna neikvæðrar  
líkamsímyndar og  hefur 
neikvætt viðhorf þeirra til eigin 
líkama sérstaklega verið tengt 
óraunhæfum fyrirmyndum í 
vestrænni samtímamenningu. 
Neikvæð líkamsímynd getur 
haft slæmar afleiðingar í för 
með sér og tengist vandamálum 
á borð við þunglyndi og kvíða, 
átröskunareinkennum, lágu 
sjálfsmati og minni lífsgæðum. 
Kallað hefur verið eftir frekari 
rannsóknum á þessu sviði og 
vinnur rannsóknarhópurinn nú 
að rannsóknum um þetta 
viðfangsefni meðal 
framhaldsskólanema á Íslandi á 
aldrinum 16-19 ára. Auk þess að 
varpa ljósi á þróun líkams- 
ímyndar og megrunar meðal 
íslenskra framhaldsskólanema 
munu rannsóknirnar gefa kost 
á að kanna ítarlegar áhættu- og 
verndandi þætti í lífi ungmenna 
sem hætta er á að muni glíma 
við átraskanir.

sLæm 
stJÓrnun 
OrsaKaðI 
BanKaHrunIð

Það er mikilvægt að skrifa um sögu-
na og segja hana sem flestum, svo 
að fólk læri af henni. Það er okkur 

til gagns að fá hingað til lands erlenda 
sérfræðinga sem setja hlutina í samhengi 
með auga aðkomumannsins og aðstoða 
okkur við að túlka söguna svo við, og 
aðrir, megum læra. 

Dr. Murray Bryant er kennari við 
MBA-nám HR og dósent við Ivey Busi-
ness School, elsta viðskiptaháskóla 
Kanada. Hann byrjaði að kenna við 
MBA-námið árið 2002 og er áhugasamur 
um sögu íslensks viðskiptalífs. „Á  
uppgangsárunum svokölluðu gleymd- 
ist sagan og þess vegna varð hrunið. 
Fólk spurði ekki erfiðu spurninganna og  
eftirlitið spurði þeirra ekki þar sem  
starfsfólkið hafði ekki úrræðin. 

Áskorunin nú er að 
bæta stjórnunina; 
bankahrunið varð 
vegna slæmrar 
stjórnunar – 
í bönkunum, á 
þinginu, í Seðla-
bankanum og í 
eftirlitsstofnunum, 
eins og komið hefur 
fram í rannsóknar-
skýrslu. 

Það er fyrir öllu að læra af þessu og 
þetta er eitthvað sem þið hafið fram 
að færa sem þjóð, það er heilmikill  
lærdómur.” 

Murray hefur lagt sig fram um að 
kynnast viðskiptaumhverfinu á Íslandi. 
„Ég hef heimsótt fyrirtæki og skrifað 
kennsludæmi (e.case) úr íslensku við- 
skiptalífi sem hafa selst í þúsundum 
eintaka. Meðal þeirra eru dæmi um  
endurskipulagningu lögregluembætta á 
höfuðborgarsvæðinu og um Kaupþing og 
Singer & Friedlander. Góð kennsludæmi 
hafa að sjálfsögðu lærdómsgildi en eru 
jafnframt góðar sögur sem mikilvægt er 
að deila. Það kennsludæmi sem ég hef 
nýlokið við er saga Steinþórs Pálssonar 
hjá Landsbankanum árin 2010 – 2012. 
Sú saga fjallar um það hvernig maður 
endurvinnur sér traust. Steinþór er  
einmitt væntanlegur til Ivey nú bráðlega 
til að fara í gegnum þetta kennsludæmi 
með 600 nemendum.“ 

Þegar Bryant er beðinn um álit 
sitt á íslenskum fyrirtækjum og sam- 
keppnishæfni þeirra segir hann okkur 
hafa góðar fyrirmyndir að horfa til. 
„Marel  og íslenski sjávarútvegurinn eru 

Dr. Murray Bryant.

Dr. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir.

dæmi um starfsemi sem er í fararbroddi 
á heimsvísu. Eins má nefna Össur hf. 
og leikjaframleiðandann CCP. Þetta 
eru fyrirtæki sem staðsetja sig á heims-
markaði en ekki á heimamarkaði. Íslensk 
fyrirtæki þurfa að vera samkeppnishæf á 
heimsvísu. Ofangreind fyrirtæki skilja 
að rétt notkun tækni, skýr fókus á 
markhópa og virði til viðskiptavina 
eru mikilvægir þættir og svo eru þau  
algjörlega útflutningsmiðuð. Þau njóta 
starfskrafta vel menntaðs fólks, keppa 
við risa á alþjóðlegum markaði og eiga 
það sameiginlegt að eyða umtalsverðum 
upphæðum í rannsóknir og þróun. 
Þetta eru frábær fyrirtæki og ættu að 
vera notuð sem fyrirmyndir í íslensku 
viðskiptalífi. Núna þarf bara að fjölga 
þeim.“
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Sem ungur lögreglumaður í rannsóknarlögreglunni í Reykjavík 
eyddirðu eitt sinn tveimur dögum við grannskoðun á ruslahaugi 
í leit að morðvopni til að staðfesta játningu. Hefur leit þín að 
sannleikanum verið ævilangur leiðangur?
Já, hún hefur sannarlega verið það og er það enn. Vinna mín 
hjá rannsóknarlögreglunni í Reykjavík var innblástur sem 
lagði grunninn að áhuga mínum á réttarsálfræði og fölskum 
játningum. Ég er heppinn að hafa öðlast þessa einstöku reynslu 
sem hefur nýst mér allan minn feril sem réttarsálfræðingur.

Þú fluttir til Bretlands, lærðir ensku og varðst síðar prófessor 
í réttarsálfræði og fremsti sérfræðingur heims á sviði falskra  
játninga. Þegar þú hófst fyrst störf á þessu sviði efaðist fólk þá 
um að slíkt fyrirbæri væri í reynd til?
Þegar ég hóf rannsóknir á fölskum játningum snemma á níunda 
áratugnum voru miklar efasemdir meðal sálfræðinga, geð- 
lækna og lögfræðinga um að tíðni falskra játninga væri nógu 
há til að þær verðskulduðu athygli. Það var erfitt að sannfæra 
dómskerfið um að falskar játningar ættu sér í reynd stað. Ég 
vann náið með geðlækni, Dr. James MacKeith, og við lærðum 
fljótlega að það að „breyta viðhorfum breytir lífum“. Við hófum 
að mennta samstarfsfólk og lögfræðinga um sálræna veikleika 
og hættuna á falskri játningu, hvort sem hún er fengin fram 
af lögreglu eða gefin sjálfviljugt. Þessi menntunarþáttur starfs 
okkar lagði grunninn að lausn Guildford fjórmenninganna og 
sexmenninganna frá Birmingham.

Þú hefur unnið að nokkrum af frægustu málunum - t.d. málum 
Guildford fjórmenninganna, sexmenninganna frá Birmingham, 
Barry George og Derek Bentley. Hefurðu einhverja hugmynd um 
hversu algengar falskar játningar eru?
Það er erfitt að gefa upp tiltekin hlutföll vegna þess að þetta  
veltur á svo mörgum ólíkum þáttum, þar með talinni  
grunnhlutfalli (base rate) sektar fólks sem er yfirheyrt, aldri 
og menntun einstaklings sem er yfirheyrður, yfirheyrslu- og  
lagavenjum og menningarlegum og svæðisbundnum breyti- 
leika. Það sem við þó vitum er að falskar játningar sem staðfest-
ar hafa verið á grundvelli DNA sönnunargagna eru einungis  
toppurinn á ísjakanum. Auðveldara er að fá fram falskar  
játningar en fólk heldur. Frá árinu 2004 hef ég unnið með sam-
starfsfólki við Háskólann í Reykjavík að framkvæmd stórra 
faraldsfræðikannana meðal nemenda á Íslandi og í öðrum  
löndum Evrópu. Við höfum nú safnað gögnum um fleiri en 
70.000 ungmenni og reynslu þeirra af lögreglunni. Þessar 
rannsóknir sýna að grunnhlutfall sektar er mjög breytileg 
eftir löndum. Hæsta hlutfallið er á Íslandi, u.þ.b. 67%, en það 
er mun lægra í öðrum Evrópulöndum, u.þ.b. 44%. Auk þess 
hafa ungmenni, þau sem enn eru í skyldunámi, sjaldnar verið 

handtekin og yfirheyrð af lögreglu en eldri nemendur, u.þ.b. 
10% á móti 20%. Hjá þeim er grunnhlutfall falskra játninga við 
yfirheyrslur mun hærra en hjá þeim eldri. Það varpar ljósi á 
sérstaka veikleika ungs  fólks meðan á yfirheyrslu stendur.

Þetta er semsagt ekki einungis vandamál fyrir fólk með  
vitsmunalegar hamlanir?
Nei, þetta er ekki einungis spurning um námsraskanir; í reynd 
er það svo að rannsóknir okkar sýna að stundum gefur  
venjulegt fólk falskar játningar við afbrotum á borð við morð. 
Þú þarft ekki að vera með námsröskun eða andlega fötlun  til 
að gefa lögreglu falska játningu. Ef réttar aðstæður eru fyrir 
hendi gætir þú verið næstur! Þannig að maður ætti ekki að vera 
værukær gagnvart hættunni á fölskum játningum.

Manstu eftir fyrstu fölsku játningunni sem þú sjálfur fékkst?
Þegar ég vann sem rannsóknarlögreglumaður fékk ég  
óviljandi fram falska játningu frá manni sem gekkst við ásökun 
um þjófnað þó að hann myndi ekki eftir því að hafa framið 
glæpinn. Frekari rannsókn leiddi í ljós að hann var saklaus en 
hafði gengist við ásökuninni vegna þess að hann treysti ekki 
eigin minni meðan á yfirheyrslu lögreglu stóð. Þetta mál og 
önnur sem ég vann að í Englandi með James MacKeith, leiddi 
til þess að við þróuðum hugmyndina um vantraust á eigið 
minni (memory distrust syndrome; minnisvafaheilkenni) sem 
hefur nú fest sig í sessi í vísindalegum skrifum. Að fá óviljandi 
fram falska játningu og trúa á áreiðanleika hennar á þeim tíma 
opnaði augu mín og gerði mig meðvitaðan um þær hættur sem 
fylgja því að taka áreiðanleika játninga sem sjálfsögðum hlut. 
Þetta sýndi einnig fram á afl trúar. Ef þú trúir eða ert fenginn 
til að trúa því að þú hafir framið afbrot sem þú ert saklaus af 
kanntu að játa án þess að reka minni til verknaðarins. Þessi 
„falska trú“ kann að endast í marga mánuði eða jafnvel ár.

Þín vinna hefur leitt beint til fjölmargra breytinga á yfirheyrslum 
lögreglu og varðhaldsferlinu – af hvaða breytingum ertu  
stoltastur?
Það sem hefur verið markverðast er viðhorfsbreytingin meðal 
fólks í dómskerfinu, meðal lögregluþjóna og samstarfsfólks en 
þetta var grundvöllur allra hinna breytinganna. Mótstaðan og 
fjandskapurinn sem ég upplifði á níunda áratugnum er ekki 
lengur sýnilegur og var  brotinn á bak aftur með menntun og 
aukinni meðvitund. Ég er stoltur af að hafa fengið  tækifæri til 
að vera hluti af réttarkerfi sem hefur brugðist við þörf fyrir að 
endurskoða og bæta verklag. Birgitte Tengs málið sem ég vann 
að í Noregi árið 1998 sýnir hvernig önnur lönd hafa einnig sýnt 
getu til að gera breytingar í kjölfar mála.

Nú þegar starf þitt hefur haft þessi áhrif er því þá lokið?
Nei, það er miklu meira sem þarf að gera. Sem dæmi má  
nefna að nýjar rannsóknir okkar á enskri lögreglustöð sýna 
að jafnvel með auknum fjölda geðheilbrigðisstarfsfólks á  
lögreglustöðvum í kjölfar Bradley tillaganna um endur- 
bætur gengur ekki betur að meðhöndla viðkvæma einstak- 
linga eða að fá réttu fagmennina til þess að annast þá. Við  
þurfum að finna leið til að snúa þekkingu yfir í aðgerðir. Þetta er  
grundvallaratriði breytinga.

Sum lönd hafa líklega verið fúsari til að nýta sér rannsóknir  
þínar en önnur? Þegar ég hugsa um Reid yfirheyrslutæknina, 
sem virðist svo útbreidd í lögregluþáttum í sjónvarpi, virðist mér 
að það hljóti að vera erfitt fyrir einstaklinga að breytast sem hafa 
verið niðursokknir í þessa menningu.
Ólíkt PEACE líkaninu, sem var þróað snemma á tíunda 
áratugnum í Englandi  í samstarfi lögregluþjóna, sálfræðinga, 
fræðifólks og lögfræðinga, hvetur „Reid tæknin“ spyrjendur 
til að beita  blekkingu og sálrænni stjórnun til að brjóta niður 
mótstöðu grunaðra þar sem spyrjandinn gerir ráð fyrir að þeir 
séu sekir. Vandamálið er að spyrjendur eru ekki jafn góðir og 
þeir halda að þeir séu við að greina hver er að ljúga og hver ekki 
og því flokka þeir oft viðkomandi einstaklinga ranglega sem 
grunaða. Þetta eykur hættuna á fölskum játningum. Nýlega 
var Darrel Parker í Nebraska hreinsaður af sök og vekur mál 
hans spurningar um Reid tæknina. Það var höfundur Reid  
tækninnar, John Reid, sem árið 1956 fékk fram falska játningu 
Parkers. Parker var með háskólagráðu og átti engan sakarferil 
að baki þannig að þeir geta ekki sagt að fölsk játning hans sé 
vegna námsröskunar.

Það ætti að skipta út þeim grunnþætti Reid tækninnar, sem 
felur í sér óvægni og gerir ráð fyrir sekt hins yfirheyrða, út 
fyrir PEACE líkanið eða sams konar tækni sem byggir ekki á  
þvingun. Bandarísk lögregluyfirvöld munu veita mikla mót-
spyrnu gegn slíkum endurbótum vegna þess að Reid tæknin 
er rótgróin  sem og fyrirskipandi eðli hennar. Sýnileg áhrif 
hennar við að brjóta niður mótstöðu gera hana hins vegar  
eftirsóknarverða.

Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa ekki verið jafn móttækileg 
og yfirvöld í Bretlandi fyrir því að taka á  neikvæðum hliðum 
blekkjandi yfirheyrsluaðferða lögreglu  eða að grípa til virkra 
aðgerða til að minnka líkurnar á réttarspjöllum sem hljótast af 
fölskum játningum sem fengnar eru fram af lögreglu.

Hvað varðar lögregluyfirheyrslur felst helsta áskorun 
framtíðarinnar í því að þróa gagnsæjar og ábyrgar viðtals-
aðferðir sem hámarka fjölda óþvingaðra sannra játninga og 
lágmarka tíðni falskra játninga.

Hafa aðrar vísindalegar framfarir, svo sem DNA sönnunargögn 
og upptökur öryggismyndavéla, minnkað mikilvægi játninga og 
þannig gert falskar játningar að minna máli?
Frá því seint á níunda áratugnum hefur fólk verið hreinsað af 
sök í yfir 300 málum í Bandaríkjunum vegna DNA sönnunar-
gagna og meira en 20% málanna fólu í sér falska játningu 
eða að sekt var ranglega lýst yfir. Þrátt fyrir þessar breytingar 
virðist hafa verið lítill vilji í Bandaríkjunum til að taka á fölsk-
um játningum. Þessu hefur verið öðruvísi farið í Bretlandi. Þar 
hafa fáir verið hreinsaðir af sök vegna DNA sönnunargagna, 
en þó hefur DNA fundist sem stutt hefur sönnunargögn mín. 
Mál Cardiff þremenninganna er eitt dæmi. Sakfellingar allra 
þriggja sakborninganna voru ógiltar af áfrýjunardómstólnum 
árið 1992 á grundvelli þvingandi yfirheyrslna. Árið 2003 játaði 
raunverulegi morðinginn, Jeffrey Gafoor, sekt sína og var 
dæmdur í lífstíðarfangelsi eftir að borin voru kennsl á hann 
með DNA sönnunargögnum. Ég hef upplifað fleiri svipuð 
tilvik. Þetta hefur verið gefandi. Ég veit ekki af máli þar sem  
sönnunargögn mín um óáreiðanleika hafa síðar stangast á við 
DNA sönnunargögn.

Því miður eru DNA sönnunargögn einungis fyrir hendi í 
fáum málum, og því er það svo að í miklum meirihluta mála 
koma þau ekki í veg fyrir falskar játningar.  Staðan í tengslum 
við upptökur öryggismyndavéla er ekki jafn vel þekkt. Góð 
DNA sönnunargögn og sönnunargögn byggð á upptökum 
öryggismyndavéla eru líkleg til að hvetja grunaða til að gefa 
sanna játningu (þ.e. auka líkurnar á játningu) og í sumum  
tilvikum munu þau hjálpa til við að hreinsa þá af sök sem hafa 
verið ranglega dæmdir.

Þú hefur raunverulega bjargað mannslífum með því að stöðva 
aftökur. Þú hlýtur að vera gríðarlega stoltur af því, en hefurðu 
einhvern tímann áhyggjur af því að þú hafir frelsað seka aðila?
Það sem gerir mig stoltastan er að mig þyrstir áfram eftir 
því að læra og bæta þekkingu mína og gæði vinnu minnar. Í  
hverju máli felst gríðarmikill lærdómur  og raunar tækifæri 
til að læra bæði af mistökum og því sem vel er gert. Ásamt 
umfangsmiklum rannsóknum hefur þetta gert mig að þeim 
sérfræðingi sem ég er á sviði játninga. Vinnan  við játningar 
snýst um „áreiðanleika“ og öryggi játninga á grundvelli allra 
viðkomandi sönnunargagna, þ.m.t. sálfræðilega matinu. Alla 
jafna er óviturlegt að einbeita sér að sekt eða sakleysi; það er 
mál fyrir dómstóla, ekki fyrir sérfræðivitni. Nei, ég hef ekki  
áhyggjur af því að frelsa þá seku – mín sönnunargögn móta 
einungis hluta af myndinni og í sumum tilvikum eru þau 
þýðingarmestu sönnunargögnin.

sANNLEiKsÞOrsTi
Gísli Guðjónsson 
er rannsóknar-
prófessor við 
sálfræðisvið HR.

JoN SUTToN RæðIR VIð GÍSLA GUðJÓNSSoN CBE UM fALSKAR 
JÁTNINGAR oG VINNU SÉRfRæðIVITNA
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Hvert dregur námsþorstinn  þig núna?
Ég er mjög spenntur fyrir þeirri vinnu sem við höfum sinnt, og 
erum að sinna, sem beinist að veikleikum fólks með athyglis-
brest og ofvirkni (ADHD). Það eru auknar vísbendingar um 
að ADHD einkenni tengist því að brjóta af sér, líkum á  því að 
gefa falskar játningar við lögregluyfirheyrslur, því að ráða illa 
við réttarferlið og skaðvænlegri hegðun í fangelsi. Ég vinn náið 
með dr. Susan Young, sem er fremsti sérfræðingur Bretlands á 
sviði ADHD og afbrota, og Jóni Friðriki Sigurðssyni, prófessor, 
og öðru samstarfsfólki á Íslandi. Við erum nú  að gera tvær 
rannsóknir meðal fanga, eina í Inverness og eina á Íslandi,  sem 
ættu að hjálpa til við að greina með hvaða hætti einstaklingar 
með ADHD leiðast út í glæpi.

Þrátt fyrir að þú hafir látið af störfum að hluta er semsagt nóg 
að gera?!
Þessi tími hefur verið annasamari en ég átti von á!

Mig langar að snúa mér nú að vinnu sérfræðivitna. Hvað 
aðgreinir sérfræðivitni frá venjulegu vitni?
Helsti munurinn milli sérfræðivitnis og venjulegs vitnis er 
að því fyrrnefnda leyfist að hafa skoðun. Venjulegum vitnum  
leyfist einungis að bera vitni um staðreyndir og verða að halda 
skoðunum sínum fyrir sig. Auk þess geta sérfræðivitni, með 
leyfi réttarins, setið í dómsalnum og hlustað á aðra bera vitni 
áður en kemur að þeim, þar með talin önnur sérfræðivitni og 
sakborninga.

Þannig að þetta er ansi öflug og ábyrgðarfull staða?
Þessari stöðu fylgja bæði forréttindi og mikil ábyrgð  og hana 
ætti að taka alvarlega. Henni fylgir skylda gagnvart réttinum, 
ekki skjólstæðingnum eða lögfræðingnum sem biður um 
skýrsluna. Heilinda er krafist öllum stundum. 

Hver ákveður hvort þú hefur hæfi til að vera sérfræðivitni?
Það er undir dómaranum komið að ákvarða vægi og áreiðan-
leika fyrirhugaðs vitnisburðar sérfræðingsins. Í Englandi er 
áreiðanleiki vitnisburðar tiltekins sérfræðings sjaldan véfengd-
ur en í löndum á borð við Bandaríkin eru notuð óbilgjarnari 
viðmið sem vísað er til sem „Daubert“ greiningar. Málið snýst 
ekki einungis um hæfi sérfræðingsins heldur einnig um vísind-
in og aðferðafræðina á bak við vitnisburð hans eða hennar.

Finnst þér ferlið vera óttavekjandi?
Já, þetta er óttavekjandi reynsla. Í upphafi fann ég oft fyrir 
mjög miklum fjandskap af hálfu saksóknara og dómara þegar 
ég bar vitni, en dómstólar eru nú orðnir móttækilegri fyrir  
sálfræðilegum vitnisburði. Með aukinni reynslu verður minna 
óttavekjandi að bera vitni.

Er hætta á að þú víkir frá þínu sérfræðisviði? Hvernig verstu því?
Ég hef vanið mig á að halda mig innan míns  sérfræðisviðs og 
hæfni, og þegar þörf krefur leita eftir ráðgjöf og leiðsögn. Í máli 
Barry George var ég fyrsti sálfræðingurinn sem tók viðtal við 
hann og prófaði hann. Mat mitt benti til þess að hann kynni að 
eiga við taugasálfræðilegan vanda að stríða og ég mælti með 
hæfum taugasálfræðingi, Dr. Susan Young, og taugageðlækni, 
Michael Kopelman, prófessor. Við þrjú unnum saman að má-
linu og mynduðum áhrifaríkt teymi. Ég er mun hrifnari af því 
að vinna mál með öðrum fremur en einsamall, það er miklu 
skemmtilegra og það felst aukinn styrkur í hópvinnu. Við  
fyrstu réttarhöldin missti Barry George allt í einu  
sjónina meðan réttað var í málinu og dómarinn bað okkur þrjú 
að koma sjón hans í lag, öðrum kosti gætu réttarhöldin ekki 
haldið áfram. Við höfðum tvær klukkustundir en ekkert virtist 
virka. Skyndilega spurði ég Barry hvort honum væri sama þótt 
ég dáleiddi hann til að hann fengi sjónina aftur. Hann féllst á 
það og það virkaði! Réttarhöldin gátu nú haldið áfram. Þvílíkur 
léttir. Í  dómsmálum verður maður að vera virkilega frumlegur 
og fljótur að hugsa.

Það er ekki alltaf auðvelt að vita hver eru nýjustu sönnunargögnin 
á tilteknu sviði sálfræði eða hversu áreiðanleg þau kunna að 
vera. Hvernig tryggirðu að sönnunargögn séu nógu góð?
Sérfræðivitni verða að fylgjast með sínu sviði og viðhalda 
sérþekkingu sinni. Þau þurfa  einnig að tryggja að þau noti 
ný og viðeigandi  sálfræðipróf og túlki ekki niðurstöður  
einangrað frá öðru efni sem skiptir máli. Internetið hefur gert 
fólki auðveldara að fylgjast með rituðu efni.

 

Segjum sem svo að þú eigir að  mæta sem sérfræðivitni á morgun. 
Hvernig undirbýrðu þig?
Helsta heilræðið er að undirbúa sig vel fyrir vitnisburðinn. Það 
kemur ekkert í stað góðs undirbúnings. Auk þess ætti að reyna 
að draga lærdóm af hverju máli  og reyna stöðugt að bæta gæði 
vinnunnar. Læra af bæði velgengni  og mistökum. Ef maður 
uppgötvar villu í skýrslunni sinni á ekki að leyna því heldur 
tilkynna réttinum um villuna við upphaf vitnisburðar.

Því fylgir áhætta  að þjóna sem sérfræðivitni og á vissan hátt 
ertu að leggja að veði orðspor þitt og starfsferil. Hvers vegna   
gerirðu þetta?
Þegar maður ber vitni í réttarsal setur maður sig undir smásjá 
annarra og öll mistök og gagnrýni geta verið mjög óþægileg. 
Á fyrstu árunum spurði ég mig reyndar stundum hvers vegna 
ég gerði þetta. Ég lít á það sem tækifæri til að leggja eitthvað 
raunverulegt af mörkum til sálfræði og dómsmeðferðar.  
Metnaður minn lá í því að efla þróun réttarsálfræði, en á 
því sviði var prófessor Lionel Haward heitinn, faðir breskrar  
réttarsálfræði, mér innblástur meðan á starfsþjálfun minni 
stóð. Þetta hefur verið krefjandi en gríðarlega gefandi. Þetta er 
reynsla sem ég hefði ekki viljað missa af.

Enginn sem ég hef rætt við um vinnu sérfræðivitna virðist  
minnast á peninga! Er þetta arðbært og skiptir það atriði máli?
Peningar hafa aldrei verið aðalmálið fyrir mér. Vinna mín 
að dómsmálum hefur verið sameinuð klínískri og fræðilegri  
vinnu minni. Ég tek ekki að mér mál  eingöngu vegna peninga. 
Ég tek að mér mál þegar ég tel mig geta lagt mikið af mörkum.

Nú þegar breska sálfræðifélagið fer ekki lengur með eftirlit  þá 
skapast væntanlega  tækifæri til að færa áhersluna í kringum 
vinnu sérfræðivitna yfir á stuðning og endurmenntun?
Samkvæmt minni reynslu er það ekki alltaf auðvelt vegna þess 
að sumir sérfræðingar eru í mikilli vörn hvað varðar skýrslur 
sínar og vitnisburð, jafnvel þegar gæðin eru lítil. Vinna að 
dómsmálum er ekki vettvangur fyrir hroka eða sjálfsánægju. 
Markmið okkar ætti að vera að skila eins góðri  vinnu og 
mögulegt er og ekki vera svo einföld að halda að við vitum 
allt og þurfum ekki á neinni endurgjöf, ráðgjöf og leiðsögn að  
halda.

Ferlið er í eðli sínu þannig að fólk tekst á, þannig að hvernig 
meðhöndlarðu aðstæður þar sem þú ert t.d. að gagnrýna annan 
sálfræðing fyrir opnum tjöldum?
Sérhver gagnrýni á önnur sérfræðivitni ætti ekki að vera 
persónuleg eða ókurteis; hún ætti einungis að beinast að þeim 
vandamálum og takmörkunum sem greina má í vitnisburði 
hins sérfræðingsins.

Hvernig mætti auka seiglu þeirra sem vinna sem sérfræðivitni?
Góð þjálfun og þekkingargrunnur, æfing og reynsla, getan til 
að læra af fyrri og núverandi málum og viðeigandi leiðsögn 
eru lykilþættirnir við að bæta seiglu.

Hefur vinna sérfræðivitna gefið möguleika á að ná til allra kima 
fræðigreinarinnar eða mun þitt svið halda áfram að vera í aðal-
hlutverki?
Ég tel að vinna sérfræðivitna muni breiðast út til annarra sviða 
sálfræði við hlið klínískrar sálfræði og réttarsálfræði. Hins  
vegar munu þessi tvö svið vera mest áberandi vegna þess að þau 
eru grundvöllur margra mála sem eiga sér stað fyrir réttarhöld, 
við réttarhöld og sem varða dómsuppkvaðningu. Klínísk  
þjálfun er besti grundvöllur vinnu við réttarrannsóknir og 
næst skal nefna sérhæfða þjálfun í réttarrannsóknum og  
reynslu. Mörg mál í dómsal tengjast geðheilbrigðismálum 
fremur en afbrotum sem slíkum. Klínískt hæfi og hæfi til  
réttarrannsókna gera þig ekki að góðu sérfræðivitni. Þetta eru 
grundvallarskilyrði og sérhæfð þjálfun, endurmenntun og 
viðeigandi leiðsögn eru einnig ómissandi þættir.

Gísli Guðjónsson prófessor (til hægri) leitar 
að morðvopni á íslenskum ruslahaugi.

Viðtalið birtist fyrst í tímaritinu The Psychologist, sem er gefið út af 
breska sálfræðingafélaginu (British Psychological Society), í júlí 2013. 
Þýðing viðtalsins er birt í Tímariti HR með góðfúslegu leyfi John Sutton, 
ritstjóra The Psychologist.
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ER KRAFTURINN 
MEÐ ÞéR?

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum jafnvægis á  
stökkkraft á íþróttafræðisviði tækni- og verkfræðideildar 
sýna fram á að með því að vinna eingöngu með jafnvægi og 
stöðugleika þá sé hægt að auka stökkkraft verulega. 

„Góð þjálfun beinist alltaf að taugakerfinu og hæfileikum 
þess til að virkja vöðvana betur,“ segir Einar Einarsson, aðjúnkt á  
íþróttasviði. „Einn af mörgum þáttum sem ég lít á sem þjálfari 
er hversu skilvirkur einstaklingurinn er sem ég er að þjálfa. Ein 
leið til að fá hugmynd um skilvirknina er að mæla stökkhæðina, 
eða röð af stökkum yfir ákveðið tímabil, því það gefur okkur 
upplýsingar um aflið. Til að stökkva hátt þarftu kraft og það 
hefur verið einblínt mikið á þann hluta þjálfunarinnar í gegnum 
tíðina enda er ótvíræð fylgni milli aukins krafts og hærri stökka. 
En það er fleira sem taka þarf inn í jöfnuna, eins og tími og 
hann hefur kannski verið vanræktur að einhverju leyti. Það 
skiptir miklu máli fyrir marga íþróttamenn að geta myndað kraf-
tinn á sem stystum tíma, að snertingin við jörðina vari stutt.“ 
Rannsóknir innan íþróttafræðisviðs hafa leitt í ljós að þeir sem 
voru fljótari að ná jafnvægi eftir lendingu, þegar þeir hoppa 
áfram og eiga að lenda á einum fæti, stukku líka hærra. „Þessi 
vitneskja getur nýst íslenskum íþróttamönnum vel því það 
hafa komið fram rannsóknir sem sýna að þau lið sem eru að  
vinna deildirnar í boltagreinum hafa að jafnaði leikmenn sem ná  
hærri stökkhæð.“ Þá skiptir tíminn líka höfuðmáli. „Ef ég er í 
vörn í handbolta skiptir ekki máli hvort ég geti stokkið hátt ef ég 

er alltof lengi að því. Krafturinn er mikilvægur en í mínum huga 
er færnin ennþá mikilvægari. Einar segir þessar rannsóknir 
sýna að íþróttamenn stökkva hærra  og virkja vöðvana hraðar 
sé unnið með stöðuskyn og jafnvægi í þjálfuninni. Þá virðist 
sambland jafnvægis- og styrktarþjálfunar koma í veg fyrir föll 
hjá öldruðum og bæta líðan þeirra almennt, ennfremur getur 
jafnvægisþjálfun dregið úr íþróttameiðslum.

Sigurvegarar í Hugmyndasamkeppni HR árið 2013 voru 
þeir Ásgeir Jónasson, Hlynur Sigurþórsson, Hrafn Eiríks-
son og Óskar Ómarsson. Hugmynd þeirra var að þróa 

hugbúnað sem nýtir GPS-gögn frá hjólreiðafólki svo hægt sé 
að taka upplýstar ákvarðanir varðandi uppbyggingu og viðhald 
hjólreiðastíga. 

Hugmyndasamkeppni HR er haldin ár hvert og er skilyrði 
fyrir þátttöku að þær hugmyndir sem lagðar eru fram bæti 
heiminn með tölvutækni. Auk þeirra Ásgeirs, Hrafns, Óskars 
og Hlyns hafa þeir Ingólfur Eðvarðsson, Kári Tristan Helgason, 
Trausti Sæmundsson og Víðir Orri Reynisson unnið að þróun 
hugmyndarinnar. Þeir eru flestir í námi við tölvunarfræðideild 
HR, eða voru það þegar þeir unnu að verkefninu. 

Þeir félagar hafa safnað yfir einni milljón GPS-punkta 
frá hjólreiðafólki sem setur gögn sín á netið. Út frá þessum  

HUGMYNd sEM BÆTir 
HJÓLrEiÐAMENNiNGUNA

foRRITUNARKEPPNI 
fRAMHALDSSKÓLANNA

gögnum búa þeir til svokallað hitakort en þar er hægt að sjá 
þær leiðir sem eru vinsælastar hjá hjólreiðafólki og hvar því 
er möguleg hætta búin, til dæmis ef bremsað er snögglega. 
Með notkun kerfisins er hægt að auka öryggi og hagkvæmni 
þar sem ekki eru lagðir hjólreiðastígar. Þannig er hægt að bæta  
hjólreiðamenningu hér á landi með því að gera hjólreiðar 
öruggari og fjölga þeim sem nota þennan samgöngumáta. 
Helstu notendur tölvukerfisins verða borgaryfirvöld eða þeir 
aðilar sem sjá um að skipuleggja hjólreiðastíga og kerfið ætti að 
nýtast í hvaða borg sem er, hvar sem er í heiminum. Verkefninu 
var úthlutað tveggja milljóna króna styrk frá Nýsköpunarsjóði 
námsmanna í sumar sem leið. Þeir sem að verkefninu standa 
vonast til að geta kynnt það fyrir borgaryfirvöldum  
innan skamms, bæði hér á landi og erlendis. 

KirK, sPOCK OG sCOTTY
Hart var barist í Forritunarkeppni framhaldsskólanna sem 
fram fór í HR snemma á árinu. Þar kepptu 47 lið  í þremur 
deildum sem kenndar voru við þá félaga Kirk, Spock og Scotty.  
Nemendur og kennarar tölvunarfræðideildar HR komu að  
forritunarkeppninni með því að semja þrautir og dæma  
frammistöðu keppenda.

Í 1. sæti í flokknum „Spock“: 
Kings of Mr úr Menntaskólanum í reykjavík.
Í 1. sæti í flokknum „Kirk“: 
siGsEGV úr Tækniskólanum í reykjavík.
Í 1. sæti í flokknum „Scotty“: 
Hringur úr Tækniskólanum í reykjavík. 

Í verðlaun fengu sigurliðin í Spock og Kirk ókeypis önn við 
tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík og Transcend hýsil. 
Sigurliðið í Scotty flokknum fékk Audio Tecnica heyrnartól. 
Nýherji gaf alla raftækjavinninga en fyrirtækið stendur að  
keppninni ásamt HR. Keppnin var fyrst haldin árið 2001 
og hefur aðsóknin aukist ár frá ári. Keppnin er opin öllum  
framhaldsskólanemum og þeim sem hafa áhuga á forritun.
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FÁLKAORÐAN

Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við sálfræðisvið 
viðskiptadeildar HR, var sæmd heiðursmerki hinnar 
íslensku fálkaorðu þann 1. janúar síðastliðinn fyrir 
frumkvæði og rannsóknir á sviði forvarna. 

Inga Dóra hefur í samstarfi við aðra fræðimenn og félaga 
í rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknum og greiningu stundað 
rannsóknir á líðan, hegðun og heilsu barna og unglinga í 20 
ár. Stór liður í þeim rannsóknum er könnun sem lögð er fyrir 
íslensk ungmenni á hverju ári undir heitinu Ungt fólk. Með 
niðurstöðum rannsóknanna hefur orðið til gagnagrunnur sem 
nýst hefur til forvarnarstarfs hér heima og erlendis. 

Við viljum skilja vandamál unglinga, hvernig hægt er 
að draga úr líkum á áhættuhegðun þeirra og vernda 
þau. Við viljum ekki einungis safna gögnum og læra, 
þó það sé vissulega mikilvægt, heldur viljum við geta 
notað niðurstöðurnar til að bæta samfélagið, segir 
Inga Dóra. 

„Það er nauðsynlegt að hafa traustan grunn að byggja á og 
nota upplýsingar úr vísindalegum rannsóknum sem vegvísa. 
Fjölskyldan, skólinn, vinahópurinn og samfélagið, þetta tengist 
allt. Við vitum þegar heilmikið en vitum að sama skapi að enn 
eigum við heilmikið eftir ólært. Það verður því að rannsaka 
enn frekar þessa flóknu þætti og samspil þeirra til að bæta líf 
barnanna okkar.“ 

Með því að hafa efni ljósastaura 
létt en eftirgefanlegt er hægt að 
auka öryggi farþega bifreiða sem 
aka á staurana. Guðmundur  
Þorsteinn Bergsson gerði prófanir 
á ljósastaur úr basalttrefjastyrktu 
plastefni í lokaverkefni sínu í  
BSc-námi í byggingartæknifræði. 

Basalttrefjastyrkt plastefni hefur þann kost að það er létt 
en hefur þrátt fyrir það talsverðan styrk, eða hátt hlut-
fall af styrk á móti þyngd. Í verkefni sínu greindi Guð-

mundur álag á ljósastaura miðað við íslenskar aðstæður. Hann 
fjallaði almennt um trefjastyrkt plastefni, basalt og basalttrefjar 
og kynnti reikniaðferðir fyrir trefjastyrkt plastefni. Í tengslum 
við verkefnið gerði Guðmundur tvenns konar tilraunir;  
beygjustífniprófun og togprófun á tveimur mismunandi fes-
tingum fyrir slíka staura. Samkvæmt niðurstöðum hans má 
telja að mögulegt sé að nota ljósastaura úr basalttrefjastyrktu 
plastefni hér á landi. Áður en af því yrði þyrfti þó að framkvæma 
fleiri prófanir á slíkum staurum, svo sem árekstrarpróf og  
prófanir á styrk. Leiðbeinendur Guðmundar voru Eyþór  
Þórhallsson, dósent við tækni- og verkfræðideild HR og Jón 
Ólafur Erlendsson, verkfræðingur hjá VSB verkfræðistofu. 
Guðmundur stundar núna meistaranám í byggingarverkfræði 
við HR.

LéTTIR EN STERKIR 
LJÓSASTAURAR

sAMsTArf Hr OG Hí

Rannsóknarsetur HR í mannvirkjahönnun og 
Rannsóknarmiðstöð HÍ í jarðskjálftaverkfræði gerðu 
nýverið með sér samkomulag um samstarf í  rannsókn-
um tengdum mannvirkjagerð og umhverfistengdum 
áhrifum. Í samstarfi þessara fræðisetra er megináhersla 
lögð á að efla fræðilegar rannsóknir á eðli og áhrifum 
jarðskjálfta, efla mælingar á svörun mannvirkja við 
umhverfistengdu álagi, byggja upp aðstöðu til tilrauna 
við náttúrulegar aðstæður, reka gagnabanka sem  
geymir upplýsingar um umhverfistengd áhrif og byggja 
upp aðstöðu til þjálfunar nemenda í rannsóknar- 
tengdu framhaldsnámi.

Á myndinni eru frá vinstri Ragnar Sigbjörnsson frá 
Rannsóknarmiðstöð HÍ í jarðskjálftaverkfræði, Guðrún A. 
Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar HR, Eyþór Rafn 
Þórhallsson frá Rannsóknarsetri HR í mannvirkjahönnun og 
Jónas Þór Snæbjörnsson, sviðsstjóri byggingarsviðs tækni- og 
verkfræðideildar HR.

Rannsóknarsetur HR í mannvirkjahönnun heitir SEL 
(Structural Engineering and Composites Laborato-
ry). Setrið er vettvangur rannsókna og fræðslu á sviði 
mannvirkjahönnunar. Á rannsóknarstofunni er meðal 
annars búnaður og aðstaða til að styðja við rannsóknir 
í mannvirkjahönnun, steinsteyputækni, burðarþoli og 
jarðskjálftagreiningum. 

    SEL er með rás á Youtube þar sem hægt er 
að sjá myndbönd af rannsóknum rannsóknarsetursins:  
youtube.com/user/SELlabmanager

Mynd af árekstri á ljósastaura í mismunandi orkudrægniflokkum.
Á efstu myndinni er há orkudrægni og hefur árekstur við slíkan staur 
mest áhrif á bíla sem á þeim lenda. Fyrir miðju er lág orkudrægni 
og hefur það lítil áhrif á bílinn að lenda á slíkum staur. Neðst er engin 
orkudrægni og hafa slíkir staurar lítil sem engin áhrif á bíla sem 
á þeim  lenda.
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SJALDAN 
LÝGUR 
ALMANNA-
RóMUR

Með þróaðri tækni mun talmál 
verða allsráðandi í samskiptum 
fólks við vélar.

Almannarómur er félag um mál-
tækni á Íslandi. Máltækni er 
þverfaglegt rannsóknarsvið 

sem spannar meðal annars verkfræði,  
tölvunarfræði, málvísindi, tölfræði og  
sálfræði. Jón Guðnason, lektor við tækni- 
og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, 
er einn fulltrúa í undirbúningshópi  
Almannaróms en í hópnum sitja að auki 
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor við Há- 
skóla Íslands, Hrafn Loftsson, dósent við 
Háskólann í Reykjavík, Sigríður Margrét 
Oddsdóttir, forstjóri Já, Kristinn Halldór 
Einarsson, formaður Blindrafélagsins, 
Garðar Guðgeirsson, framkvæmdastjóri 
hjá Tryggingamiðstöðinni og Sigrún  
Helgadóttir, sérfræðingur við Árnastonun. 

Að sögn Jóns er tilgangurinn með stofnun 
félags um máltækni að standa að hönn-
un, smíði og þróun á máltæknitólum 
á íslensku, sem fyrirtæki geta notað í  
sinni þróun. „Tæknilausnir þar sem talmál 
er notað í samskiptum við tölvubúnað 
eru fyrst og fremst fyrir ensku og önnur 
erlend mál. Framleiðendur munu að  
öllum líkindum aldrei smíða sérlausn 
fyrir íslensku á viðskiptalegum forsend- 
um og því þarf að grípa til sérstakra 
ráðstafana svo hún verði ekki útundan. 
Ef tungumálið okkar verður útundan 
minnkar það samkeppnisfærni íslenskra 
fyrirtækja og skerðir mannréttin-
di Íslendinga,“ segir Jón.  Þau langar 
að snúa þessari þróun við og hafa því  
stofnað Almannaróm, sem er sjálfs- 
eignarfélag. „Við viljum auðvelda – 
íslenskum fyrirtækjum að nota íslensku 
í hugbúnaði eða kerfisþróun og að tung-
umálið okkar verði ekki þröskuldur.“ 

Katrín Helga Stefánsdóttir er búsett í 
Noregi þar sem hún stundar meistara- 
nám í viðskiptaháskólanum Norwegian 
Business School. Ferðalag Katrínar til 
Ósló hófst með því að hún sótti um 
háskólanám með vinnu í HR fyrir  
þremur árum síðan. „Ég hafði ekki tök á að 
stunda fullt nám án þess að vinna og sótti 
um nýnemastyrk, sem ég svo fékk. Ég 
náði góðum árangri og komst á Forseta- 
listann nokkrum sinnum. Á lokaárinu 
komu svo valfögin inn og maður gerði 
sér allt í einu grein fyrir hvað það 
er sem drífur mann mest áfram eða 
heillar mann mest í náminu. Það er líka  
þannig að frábærir kennarar við deildina 
kölluðu fram hluti sem maður hélt að 
maður ætti ekki til, þeir voru og eru enn 
þvílíkur innblástur.“ 

Þegar leið að útskrift, fann Katrínu 
að hana langaði í meistaranám og ein-
blíndi hún fyrst um sinn á að fara vestur 
um haf. „En á þessum tíma var ég líka 
að læra samningatækni og þar lærði ég 
svolítið dýrmætt og það er að einblína 
ekki á eitthvað eitt eða það sem á ensku 

Mörg stærstu tæknifyrirtæki 
heims eins og Google, Ama-
zon, IBM og Apple hafa þróað 

öflugan máltæknibúnað en til hans  
teljast talgreinar, vélrænar þýðingar, 
fyrirspurnakerfi, samræðukerfi, tal-
gervlar og stafsetningar- og málfars- 
leiðbeiningar. Þessi búnaður bætir - 
mannréttindi fólks  með lækkun tungu- 
málaþröskulda, auknu aðgengi að  
upplýsingum og auðveldar fleirum  
þátttöku í atvinnulífi. Búnaðurinn 
eykur líka samkeppnishæfni fyrirtækja.  
Fyrsta verkefni Almannaróms verður að  
hanna miðlægan talgreini með almennu 
mállíkani.

Jón Guðnason, lektor við Háskólann í 
Reykjavík og Trausti Kristjánsson, 
tölvunarfræðingur fengu viðurkenningu 
íslenskrar málnefndar á  degi íslenskrar 
tungu á síðasta ári fyrir að vinna að 
þróun talgreinis fyrir Google. Dr. Jón Guðnason

MEISTARANÁM VIÐ NORWEGIAN BUSINESS 
SCHOOL 

heitir „not to fall in love with one solu-
tion“, heldur skoða hvert raunverulega 
markmiðið er og sjá hvort að þú getir 
ekki aukið valmöguleika þína þannig. 
Þetta gerði ég og komst að því að ég vildi 
læra án þess að safna miklum skuldum 
á meðan og hafa fjölskylduna með. Tak-
markið var í sjálfu sér ekkert að læra í 
Bandaríkjunum. Svo að ég sótti ekki bara 
um í Bandaríkjunum, heldur líka um BI, 
Norwegian Business School í Noregi.” 
Katrín sótti líka um alla mögulega styrki 
sem hún gat fundið. Hún fékk Fulbright 
styrk til náms í Bandaríkjunum, en 
komst bara inn í annan skólann sem hún 
hafði sótt um. Hún var ekki alveg sátt við 
að fara í hann og afþakkaði því styrkinn. 
„Á sama tíma fæ ég póst frá Noregi, 
þess efnis að ég hafi hlotið það sem þeir 
kalla Presidential Scholarship. Þetta var  
vægast sagt stórkostlegt tækifæri og ég 
flutti með fjölskylduna í sumar til Noregs 
og það var ekki ónýtt að upplifa heitasta 
sumarið hérna í 60 ár!“

Námið sem Katrín stundar er  
meistaranám í viðskiptum með áherslu á 
stefnumótun. „Þetta er  þrælskemmtilegt 
og um leið mikil áskorun.“ Auk Katrínar 
eru fjórir aðrir Íslendingar í BI, allir  úr 
HR, og segir hún þau hittast reglulega 
til að bera saman bækur sínar og hlæja  
saman. Námið gengur vel hjá Katrínu. „Í 

upphafi námsins var raundæmakeppni 
eða svokölluð „case competition“.  
Nemendum var skipt í blandaða hópa 
þannig að nær engir tveir af sama 
þjóðerni voru saman í hóp. Hópurinn 
fékk viðfangsefni til að leysa sem var 
birt klukkan 10 um morguninn og átti 
að skila fullunnu eftir ákveðnum reglum 
fyrir klukkan 19 á innri vef skólans. Af 
22 hópum komust þrír í úrslit og hópur-
inn minn varð í 2. sæti. Bestu hlutar 
þessara þriggja verkefna voru settir upp 
á glæru og mitt framlag í hópavinnunni 
var sett upp á glæruna fyrir okkar hóp í 
verðlaunaafhendingunni og hrósað sér-
staklega. Þetta hvetur mann auðvitað 
alveg gríðarlega áfram.“

Katrín segir að kröfurnar séu mjög 
miklar og að flestir nemendurnir 
hafi fengið áfall í upphafi annar. 

„En þá er svo frábært að muna heilu  
setningarnar frá kennurum sem kenndu 
í raun á meistarastigi í BSc-náminu  
heima og glósurnar sem þeir gáfu manni 
í veganesti sem eru ómetanlegar. Ég hvet 
nemendur til að kvarta ekki undan þeim 
kennurum sem vilja meira frá þeim 
því að það skilar sér, ég finn núna hvað  
þetta hjálpar og gefur mér mikið forskot 
í meistaranáminu.“

Það er líka þannig að frábærir 
kennarar við deildina kölluðu 
fram hluti sem maður hélt að 
maður ætti ekki til, þeir voru 
og eru enn þvílíkur innblástur. 
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fLJÚGANdi VÉLfUGLAr

Leifur Þór Leifsson, flugvélaverk-
fræðingur og dósent við tækni- 
og verkfræðideild HR, stund-

ar rannsóknir sem segja má að séu á  
tveimur sviðum þó að vissulega séu þær 
nátengdar. Annars vegar vinnur hann 
að þróun hraðvirkra hönnunaraðferða 
innan EOMC setursins (Engineering Op-
timization & Modeling Center) og hins 
vegar að gerð ómannaðra farartækja í 
Rannsóknarstofu fyrir ómönnuð fara-
rtæki (Laboratory for Unmanned Vehi-
cles). Leifur Þór lærði flugvélaverkfræði 
með áherslu á loftaflfræði. Hann vann 
hjá fyrirtækinu Airbus í Englandi við 
hönnun á flugvélum. 

Flugvélavængir, túrbínublöð og  
kafbátaskrokkar þurfa augljóslega að 
vera í góðu lagi. Með tölvuhermum 
rannsakar Leifur Þór ýmsa mikilvæga 

þætti. „Við viljum að vængir flugvéla hafi 
lágmarks mótstöðu til að spara eldsneyti 
og auðvitað viljum við geta gengið úr 
skugga um að flugvél hafi nægan lyfti- 
kraft til dæmis í lendingu eða flugtaki.“ 
Til að geta hermt eftir raunverulegum 
aðstæðum eru búin til tölvulíkön af loft-
streyminu í kringum vængina. Hermun 
er þó ekki eins einföld og að kveikja 
á rofa. Ein hermun getur tekið allt frá 
einni mínútu upp í nokkra daga. „Já, 
þær geta tekið langan tíma og þess  
vegna erum við að þróa hönnunar- 
aðferðir sem takmarka fjölda hermana 
og hraða þannig hönnun. Við beitum 
þessum aðferðum svo við hönnun á 
ýmsum straumlínulöguðum hlutum, 
þar má nefna við hönnun á vængjum á 
farþegaflugvélum eða túrbínublöðum. 
Þessar aðferðir nýtast líka íslensku  

atvinnulífi. Við erum t.d. að beita 
þeim við hönnun á toghlerum fyrir 
fiskveiðiskip til að lækka olíunotkun 
þeirra.“ Nánari upplýsingar um  
verkefnin má finna á vefnum eomc.ru.is. 
Rannsóknirnar eru styrktar af  
Rannsóknarsjóði RANNÍS.

Innan dyra Rannsóknarstofu fyrir 
ómönnuð farartæki fara fram tvö  
verkefni þessa dagana sem tengjast  
flugi. „Við erum að þróa litla veður- 
athugunarflugvél í samstarfi við  
Reiknistofu í veðurfræði og Háskólann 
í Bergen. Hún er notuð til að gera 
mælingar á hita, loftþrýstingi og raka. 
Mælingarnar eru svo nýttar til að gera 
nákvæmar veðurspár á litlu svæði.  
Þannig getum við sent vélina af stað 
í björgunaraðgerðum þar sem leitar-
menn þurfa að fá nákvæmar veðurspár á  
afmörkuðu svæði, til dæmis á fimm  
sinnum fimm kílómetra svæði næstu 
sex klukkutímana.“ Innan rannsóknar- 
stofunnar er þar að auki unnið að  
vélfugli sem er lítil flugvél sem flýgur 
með vængjaslætti líkt og fuglar. Vélin er 
á stærð við dúfu eða máv. En af hverju? 

Kosturinn við að geta flogið með 
vængjaslætti, að stýra vél sem 
getur svifið og farið miklu hægar 
en venjuleg flugvél, er sá að 
flughæfnin er einfaldlega allt 
önnur. Vélfuglinn er miklu 
snarari í snúningum og getur 
flogið í þrengra umhverfi eins 
og á milli bygginga eða jafnvel 
inn í byggingar. 

Vélfuglinn hefur þar af leiðandi  
marga kosti sem önnur flugtæki hafa 
ekki. „Þyrla er miklu orkufrekari og 
hávaðasamari. Vélfuglinn gæti verið 
nánast hljóðlaus, þannig heyrist  nánast 
ekkert í uglum þegar þær fljúga.  
Einnig getur vélfuglinn svifið og þannig 
„sparað“ orku.“ Verkefnið fékk nýverið 
þriggja ára styrk frá Tækniþróunarsjóði 
og hefur Leifur Þór, ásamt fleirum,  
stofnað fyrirtækið Flygildi ehf. sem mun 
þróa og framleiða ómannaðar flugvélar, 
þar á meðal vélfugl. 

Nánari upplýsingar um verkefnið má 
finna á eomc.ru.is og flygildi.com. 

„Í rannsókninni tók hópur sjálfboða- 
liða þátt í æfingum þrisvar í viku í átta 
vikur. Þeir svöruðu spurningalistum 
fyrir meðferðina fyrst eftir fjórar vikur, 
svo eftir átta vikur og síðast þremur 
mánuðum eftir lok æfingatímabilsins,” 
segir Kristín Birna Ólafsdóttir um  
meistaraverkefni sitt í íþróttavísindum 
og þjálfun við tækni- og verkfræðideild. Í 
verkefninu bar Kristín Birna saman áhrif 
hreyfingar annars vegar og ósértækrar 
hugrænnar atferlismerðferðar hins  
vegar á hóp einstaklinga með kvíða eða  
þunglyndiseinkenni. 

Ósértæk hugræn atferlismeðferð  
hefur verið notuð sem meðferðarúrræði 
við kvíða og þunglyndi undanfarin ár. 

áHrif 
HrEYfiNGAr 
á KVíÐA OG 
ÞUNGLYNdi

Þessar niðurstöður benda til 
þess að hreyfing geti verið betra 
úrræði en ósértæk hugræn 
atferlismeðferð en auðvitað er 
ekkert hægt að staðhæfa fyrir 
víst út frá einni rannsókn. 
Hugsanlega er best að hafa 
einhvers konar sambland af 
báðum meðferðarúrræðum 
og jafnframt er mikilvægt að 
taka tillit til þess hvað hentar 
hverjum og einum. 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram 
á að hreyfing geti verið gagnleg sem  
hluti af meðferð fyrir einstaklinga sem 
há baráttu við geðraskanir. Sérfræðingar 
í heilbrigðiskerfinu hafa mælt með því 
meðferðarformi í auknu mæli undan-
farin ár.  Staðfesta niðurstöður Kristínar 
því enn betur gagnsemi hreyfingar við 
að vinna á móti einkennum þunglyndis 
og kvíða. Kristín Birna hóf nýlega störf  á 
geðdeild Landspítalans þar sem hún sér 
um hreyfingu fyrir fólk í innlögn. Þar að 
auki starfar hún á líkamsræktarstöðinni 
Heilsuborg þar sem hún kennir  
námskeið sem er ætlað einstaklingum 
sem glíma við streitu og  kvíða- eða 
þunglyndiseinkenni. 

Kristín Birna Ólafsdóttir, meistaranemi í íþróttavísindum og þjálfun.

Dr. Leifur Þór Leifsson, dósent við tækni- og verkfræðideild HR.
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KYNJAMUNUr 
OG LYGAr

 „Það kannast ýmsir við það þegar fólk kaupir ný 
og flott föt fyrir helgina, fer í þeim út á lífið með 
miðanum á og skilar þeim svo eftir helgina aftur 
í búðina, undir þeim formerkjum að hafa aldrei 
farið í fötin. Í þessu felst ákveðinn kostnaður fyrir 
fatabúðir.“  

Haukur Freyr Gylfason, aðjúnkt við viðskiptadeild HR, 
hefur unnið að sameiginlegu rannsóknarverkefni 
Háskólans í Reykjavík og Háskóla Íslands. Haukur 

hefur, ásamt Auði Örnu Arnardóttur, lektor við viðskiptadeild 
HR, og Kára Kristinssyni, lektor við HÍ, skoðað kynjamun og 
lygar, það er, hvort konur eða karlar séu líklegri til að ljúga 
eða hegða sér á óheiðarlegan hátt og þá við hvaða aðstæður. 
„Dæmið sem ég tók virðist heldur léttvægt en þetta skiptir 
mjög miklu máli fyrir þjóðfélagið.  Aukinn kostnaður fellur 
á fatabúðirnar sem er þá dreift á alla viðskiptavini.  Og það 
sama á við um þjóðfélagið í heild.  Ef einhver stelur þá er  
lögreglan oft kölluð til, haft samband við saksóknara, málið fer 
fyrir dómstóla, endar með dómi og kannski fangelsisvist. Allt 
með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið. Óheiðarleiki kostar 
okkur öll. Hann kallar á eftirlit og dregur úr trausti.“  Haukur 
segir það ekki fyllilega ljóst hvað skýri óheiðarlega hegðun en 
að nýjustu rannsóknir snúist um hvort persónueinkenni fólks 
hafi þarna einhver áhrif. Þau Haukur Freyr, Kári og Auður 
Arna hafa komist að því að um helmingur fólks er tilbúinn að 
ljúga fyrir lága fjárhæð.  „Þetta eru svipaðar niðurstöður og  
annars staðar og svo virðist sem upphæðin skipti ekki öllu máli.  
Lengi vel voru niðurstöður rannsókna misvísandi með hvort 
karlar væru líklegri en konur að ljúga.  Í dag eru niðurstöður-
nar nokkuð skýrar; að svipað hlutfall karla og kvenna er tilbúið 
að ljúga fyrir klink.“  

Gallar í nýbyggingu valda því að hún uppfyllir ekki 
þau gæði sem henni eru ætluð. Slíkt leiðir til aukins 
kostnaðar fyrir eiganda og veldur iðulega ýmis 
konar óþægindum en oft getur reynst erfitt að 
sækja rétt sinn til viðeigandi aðila til lagfæringar 
á göllum eða til skaðabóta vegna þeirra. 

Sigurður Rúnar Birgisson stundaði BSc-nám í byggingar- 
tæknifræði við tækni- og verkfræðideild HR og að því 
loknu meistaranám í byggingarverkfræði með sérsvið í 

framkvæmdastjórnun við sömu deild. Í meistaraverkefni sínu 
rannsakaði Sigurður Rúnar umfang byggingargalla í nýbygg- 
ingum á Íslandi frá árinu 1998 til ársins 2012. Hann skoðaði 
hverjar helstu orsakir þeirra eru, í hvaða byggingarhlutum og 
húsagerð þeir helst verða, hvaða skaðabætur eru samþykktar 
eða dæmdar vegna þeirra og hversu mörgum árum eftir  
afhendingu þeir sjást. 

„Rannsóknaraðferðin samanstóð af greiningu 50 dómsmála 
sem höfðuð hafa verið vegna byggingargalla á áðurnefndu 
tímabili og upplýsinga frá vátryggingafélögum um tjón sem 
tilkynnt eru af völdum byggingarstjóra og löggildra hönnuða. 
Vegna þess hve fá dómsmál hafa verið höfðuð vegna galla 
í nýbyggingum þurfa niðurstöðurnar ekki að vera lýsandi 
fyrir iðnaðinn í heild sinni. Helstu niðurstöður voru þær að 
tilkynnt hafði verið um tjón sem byggingarstjóri eða löggildur 
hönnuður bæri ábyrgð á í einni af hverjum þrettán fasteignum 

EIN AF HVERJUM 
ÞRETTÁN NýBYGGINGUM 
ER GÖLLUð

Sigurður Rúnar 
Birgisson 

sem byggðar voru á áðurnefndu tímabili. Þar af voru gallarnir  
flestir árin 2007-2008 þegar tilkynnt var um galla í 15% af 
nýbyggingum“ segir Sigurður Rúnar um rannsókn sína. Sam-
kvæmt rannsókninni var áætlaður kostnaður vátryggingaféla-
ga vegna gallanna 4 milljarðar króna á tímabilinu en þar af var 
búið að viðurkenna bótaábyrgð byggingarstjóra og löggildra 
hönnuða fyrir 3 milljarða króna. 

„Rannsóknin sýnir aðeins toppinn á ísjakanum þar sem 
algengt er að kaupanda sé boðinn afsláttur af íbúðarverði. Í 
mörgum tilfellum enda eigendur hinsvegar á að greiða fyrir 
lagfæringar úr eigin vasa þar sem oft fæst ekki nema brot bætt, 
ef eitthvað fæst bætt yfir höfuð“ segir Sigurður Rúnar. 

Orsakir flestra byggingargalla voru samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar ófagleg eða 
ófullnægjandi vinnubrögð eða frágangur þeirra 
sem framkvæmdu vinnuna en hlutfallslega 
voru hæstu skaðabætur dæmdar fyrir galla af 
völdum ófullkominnar eða rangrar hönnunar. 
Flestir byggingargallar urðu í eða áttu uppruna 
sinn að rekja til útveggja, gólfa, stiga eða svala 
og flestir gallar urðu í sérbýlishúsum. 

Flestir byggingargallar komu í ljós við afhendingu fast- 
eignarinnar eða fljótlega eftir afhendingu. En hvað er hægt að 
gera til að koma í veg fyrir galla í nýbyggingum? „Til að reyna 
að fækka byggingargöllum þurfa aðilar í byggingariðnaði að 
bæta vinnubrögð sín og frágang og hægt er að stuðla að því 
með aukinni menntun, fagþekkingu, reynslu og bættu eftirliti.“ 
Sigurður Rúnar lagði einnig til í ritgerðinni að stofnaður yrði 
gagnabanki sem myndi halda utan um upplýsingar vegna 
byggingargalla í nýbyggingum með það að markmiði að 
þróa lausnir til að koma í veg fyrir þá. „Byggingargallar eru  
sameiginlegur vandi sem allir þurfa að gera sér grein fyrir og 
taka saman á. Ekki eru aðeins miklir fjármunir í húfi heldur 
einnig ímynd alls byggingariðnaðar á Íslandi.“

CRESS
NÝTT RANNSÓKNARSETUR
Nýtt rannsóknarsetur innan tölvunarfræðideildar Hr 
var stofnað í ágúst. Með CrEss-rannsóknarsetrinu eru 
sameinaðir fjórir rannsóknarhópar sem hafa starfað  
innan deildarinnar undanfarin ár. 

Forstöðumaður setursins er dr. Marta Kristín Lárus- 
dóttir, lektor.  Hún segir markmiðið með stofnun 
CRESS-setursins vera að sameina krafta þessa  

sterka hóps vísindamanna og styrkja þar með rannsóknar-
starf hérlendis og samstarf við erlenda rannsóknarhópa. 
„Við höfum einnig mjög mikinn áhuga á að efla tengsl 
okkar og atvinnulífsins á sviði upplýsingatækni, auk þess 
að mennta næstu kynslóð af tölvunarfræðingum.“ segir 
Marta Kristín.  Stofnendur setursins eru auk Mörtu Kristínar 
þau Marjan Sirjani, prófessor við tölvunarfræðideild, Ýmir  
Vigfússon, lektor við deildina og Björn Þór Jónsson, dósent 
og deildarforseti tölvunarfræðideildar. 

Rannsóknir Marjan hafa snúist um að tryggja öryggi  
kerfa og hugbúnaðar með aðferðum verkfræðinnar, en Ýmir 
hefur einbeitt sér að tölvuöryggi og árásum á tölvukerfi. 
Björn Þór hefur byggt upp líkan fyrir myndleitargagna- 
grunna og rannsakað notagildi þess, en Marta rannsakar 
prófunaraðferðir fyrir viðmót og innleiðingu aðferða við  
hugbúnaðargerð sem leiða af sér betri upplifun fyrir  
notendur. „Við höfum margvíslega reynslu hvert og eitt af 
rannsóknum og kennslu. Einnig höfum við starfað með 
fyrirtækjum og sett ný á fót. Samanlagt höfum við haft  

 
fleiri en 50 nemendur í framhaldsnámi, við höfum leiðbeint 
sex doktorsnemum, höfum birt um 140 greinar í ritrýndum 
tímaritum, höfum átt í samstarfi við tíu fyrirtæki í  
tvinnulífinu, höfum stofnað tvö nýsköpunarfyrirtæki og erum 
handhafar fimm einkaleyfa. Við teljum því að með því að 
sameina krafta okkar getum við þjónað íslensku fræðasam-
félagi og atvinnulífi á markvissan hátt því möguleikarnir í 
því að sameina fræðimennsku og samstarf við fyrirtæki eru 
gríðarlega miklir bæði hérlendis og erlendis.“

Dr. Marta Kristín Lárusdóttir, lektor við tölvunarfræðideild.
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FLUGVéLAVERKFRÆÐIN 
HEILLAR

/sys/tur

óskar Ásgeirsson, sem er á öðru ári í 
vélaverkfræði við tækni- og verkfræði- 
deild HR, vann þrjú verkefni fyrir 
deildina síðastliðið sumar. „Fyrst má 
nefna smíði á undirstöðustatífi fyrir 
hitaþenslutilraun. Það var góð æfing 
í að nota tækin hérna á verkstæðinu. 
Annað verkefnið var að smíða gíróskóp 
(e. gyroscope) eða snúð, tæki sem sýnir  
hvernig hverfitregða virkar. Svo hef ég 
verið að hanna og smíða tæki þar sem 
notaðar eru peltier-plötur til að kæla 
sýni svo að hægt sé að fylgjast með  
myndun ískristalla í smásjá. Ég er  
ennþá að þróa þetta tæki en ég hef fengið 
tækifæri til að vinna það áfram með 
náminu á þessari önn og fæ það metið 
til eininga.“ 

Aðspurður að því af hverju hann ákvað 
að læra verkfræði hefur Óskar að eigin 
sögn alltaf haft mikinn áhuga á flug-
vélum. „Ég kom á kynningu hingað í 
HR meðan ég var í Menntaskólanum 
á Laugarvatni og komst að því að það 
eru tveir flugvélaverkfræðingar sem 
kenna hér við deildina.“ Hann segir 
það alveg koma til greina að feta braut  
flugvélaverkfræðinnar, þó að verkfræðin 
búi yfir svo mörgum möguleikum að það 
sé erfitt að sjá hver sérhæfingin verði. 
„Ég er í það minnsta mjög ánægður með 
að vera að læra hérna núna. Það eru  
sannarlega viðbrigði að koma í háskóla 
eftir menntaskólann því þetta er miklu 
meira krefjandi. Þess vegna hjálpar það 
mikið að geta tvinnað saman bóklega 
námið og verklegar æfingar. Við 
smíðuðum til dæmis öxul í burðarþols- 
áfanga sem ég tók á síðasta vetri, það var 
mjög skemmtilegt verkefni.“

Haraldur Auðunsson, dósent við tækni- 
og verkfræðideild,  er meðal þeirra  
kennara deildarinnar sem haldið hafa 
utan um sumarverkefni nemenda.  
„Verk- og tæknifræðinemar vinna að 
ákveðnum verkefnum með kennurum 
yfir allt árið en yfir sumarið er fjöld-
inn mestur. Óskar fékk til dæmis góða 
reynslu í að beita fræðunum sem hann 
er að læra, í þessu tilfelli eðlisfræði,  
undir minni leiðsögn og Andrei 
Manolescu, prófessors við deildina.  
Nemendur smíða tæki eða búnað sem 
er síðan oft notaður í verklegri kennslu, 
í sýnitilraunum og á kynningum, 
eða þá að verkefnið er hluti af stærra 
rannsóknarverkefni kennara. Það eru 
yfirleitt nokkrir nemendur í svona  
verkefnum í tækni- og verkfræðideild 
og gerir það sumarið mun líflegra hér í 
háskólanum.“ 

Önnur sumarverkefni eru til dæmis  
verkefni Hildar Leonardsdóttur sem hún 
vann síðasta sumar og gekk út á að nota 
GPS-tæki og hjartsláttarmæli til að mæla 
og reikna út líkamleg afköst í náttúrulegu 
umhverfi. Þá þurfti Hildur að skokka, 
hjóla og klífa fjöll fyrir norðan til að  
safna gögnum sem síðan voru greind 
með hjálp forritunar. Sumarið áður 
smíðaði Björgvin Rúnar Þórhallsson 
meðal annars flott eldorgel sem HR notar 
oft á kynningum. „Þetta hefur verið  
gjöfult samstarf fyrir alla,“ segir Haraldur.

Það eru sannarlega viðbrigði 
að koma í háskóla eftir mennta- 
skólann því þetta er miklu meira 
krefjandi. Þess vegna hjálpar það 
mikið að geta tvinnað saman 
bóklega námið og verklegar 
æfingar. Við smíðuðum til dæmis 
öxul í burðarþolsáfanga sem ég 
tók á síðasta vetri, það var mjög 
skemmtilegt verkefni.

Áslaug Eiríksdóttir, Elísabet Guðrúnar- 
og Jónsdóttir, Helga Guðmundsdóttir og 
Ingibjörg ósk Jónsdóttir eru stofnfélagar 
í /sys/trum sem er félagsskapur kvenna 
innan tölvunarfræðideildar HR. Mark-
miðið með stofnun félagsins er að búa 
til tengslanet kvenna í tölvunarfræði og 
tengdum greinum. 

„Við viljum stofna vettvang fyrir  
stelpur til að spjalla við aðrar stelpur um 
nördalega hluti án þess að hafa áhyggjur 
af því að fá ljóskustimpilinn. 

Við ætlum að fá gestafyrirlesara úr 
atvinnulífi og fræðasamfélagi til að  
veita innblástur. Einnig munum við setja 
upp vinnustofur þar sem við leysum  
tæknileg verkefni eins og til dæmis að setja 
upp stýrikerfið Linux og taka tölvur í  
sundur, allt án þess að spyrja strák.  
Þannig vonumst við til að efla sjálf-
straust þeirra þannig að þær taki frekar 
frumkvæði á hvaða sviði sem er. 

Okkur hefur fundist fáar stelpur taka 
þátt í keppnum á borð við Hakkara- 
keppni HR, undankeppni Imagine Cup 
og forritunarkeppnum almennt. Við  
viljum endilega sjá breytingu á því.“

Margar nýjungar í okkar samfélagi 
eru byggðar á upplýsingatækni. Það má 
segja að tölvunarfræðin sé eitt það fag 
sem meðal annarra skapar hvað helst 
umgjörðina um daglegt líf okkar, með 
alla þá tækni sem við notum í dag, og 
greinin verður einfaldlega að endur-
spegla það að í samfélaginu eru konur 
jafnmargar og karlar.

Við viljum stofna vettvang fyrir stelpur til 
að spjalla við aðrar stelpur um nördalega 
hluti án þess að hafa áhyggjur af því að fá 
ljóskustimpilinn.

AMAZiNG GrACE
Grace Murray Hopper (1906 – 1992) 
var bandarískur tölvunarfræðingur og 
aðmíráll í bandaríska sjóhernum. Hún 
var frumkvöðull á sviði vísindanna. 
Hún var einn fyrsti forritarinn sem 
vann við hina frægu Mark 1 tölvu við  
Harvard-háskóla og þróaði fyrsta  
þýðandann fyrir forritunarmál. Hún 
kom einnig fram með hugmyndina um  
forritunarmál óháð tæknibúnaði en sú 
vinna leiddi af sér COBOL, eitt fyrsta 
nútíma forritunarmálið. Vegna umsvifa 
sinna á þessu fræðasviði er hún oft  
kölluð „Amazing Grace“. 

Stofnendur /sys/tur frá vinstri:  Elísabet Guðrúnar- og Jónsdóttir, Áslaug Eiríksdóttir, 
Ingibjörg Ósk Jónsdóttir og  Helga Guðmundsdóttir.
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Undanfarin sjö ár hefur verkfræðideild Háskólans í 
Reykjavík átt í rannsóknarsamstarfi við Bláa Lónið hf. 
Samstarfið hefur meðal annars falist í því að nemar 

við skólann hafa fengið tækifæri til þess að taka þátt í raun-
verulegum rannsóknaverkefnum í atvinnulífinu í tengslum 
við nám sitt. Rannsóknirnar hafa farið fram í Rannsókna- og 
þróunarsetri Bláa Lónsins í Svartsengi og ganga út á vistvæna 
og sjálfbæra nýtingu kísilsambanda og smáþörunga sem  
finnast í jarðsjó lónsins. Það er Halldór Svavarsson, dósent 
við tækni- og verkfræðideild, sem hefur veg og vanda af  
verkefninu hjá HR.

EiNsTAKAr rANNsÓKNir
Umtalsverður áhugi er fyrir þörungaræktun í heiminum um 
þessar mundir. Þar horfa margir til ræktunar í miklu magni, 
með það að markmiði að vinna úr þörungunum olíu í lífdísil 
eða nota þá í dýrafóður. Slíkar afurðir seljast þó ekki háu 
verði og enn skortir nokkuð upp á hagkvæmni slíkrar  

ÚTBLÆSTRI JARÐVARMAVERA 
BREYTT Í VERÐMÆTA VÖRU

ræktunar. Því kann að vera skynsamlegt að fara ekki út í fram-
leiðslu smáþörunga nema til nota í háverðsafurðir á borð við 
fæðubótarefni, lyf, snyrti- og húðvörur. Nokkrir framleið- 
endur húð- og snyrtivara nota nú þegar smáþörunga sem  
hráefni. Það að umbreyta útblæstri orkuvera í slíkar 
háverðsafurðir, líkt og gert er við Bláa Lónið, er hinsvegar 
einstakt á heimsvísu. Rannsóknirnar hafa verið styrktar af 
Tækniþróunarsjóði og Orkusjóði.

rÆKTUN sMáÞörUNGA
Bláa Lónið á jarðhitasvæðinu í Svartsengi á Reykjanesi er  
myndað úr jarðsjó sem fellur til við orkuframleiðslu HS 
Orku. Smáþörungategund sem þrífst í nágrenni þess er ein af  
einkennislífverum lónsins. Þörungurinn hefur verið einan-
graður og ræktaður sérstaklega í um 20 ár í rannsókna- og 
þróunarsetri Bláa Lónsins, til nota í húðvörur fyrirtækisins. 
Þörungarnir eru eftirsóttir meðal annars vegna jákvæðra áhrifa 
á collagen-myndun húðar og er talið að þeir vinni  gegn öldrun 
húðarinnar þegar efnið er borið á hörund. 

JArÐVArMAGAs
Aðalhráefnið við smáþörungaræktunina er koldíoxíð (CO2). 
Þörungar ljóstillífa og breyta við það koldíoxíðinu í lífmassa. HS 
Orka notar heita jarðgufu úr borholum til raforkuframleiðslu. 
Jarðgufu sem ekki nýtist við raforkuframleiðsluna er sleppt 
út í andrúmsloftið en slíkt jarðvarmagas er ríkt af koldíoxíði 
(um 97% massans). Fram til þessa hefur smáþörungaræktunin 
notast við aðkeypt koldíoxíð á flöskum.  Því hefur þótt mjög 
áhugavert að rannsaka hvort nota megi það jarðvarmagas sem 
til fellur við raforkuframleiðsluna í þörungaræktunina, í stað 
aðkeypta gassins. Að lokinni rannsóknavinnu undanfarinna 
ára hefur nú verið stigið það skref að leggja leiðslu frá orku-
verinu sem leiðir jarðvarmagas beint inn í ræktunarbúnaðinn. 
Húðvörur sem innihalda smáþörunga ræktaða á jarðvarma-
gasi eru nú komnar í framleiðslu og sölu í verslunum Bláa  
Lónsins hf. 

UMHVErfisVÆN OG sJáLfBÆr HráEfNAViNNsLA
Ennfremur hefur verið unnið að einangrun ýmissa virkra 
og verðmætra efni úr þörungunum. Þar má nefna að þróuð  
hefur verið umhverfisvæn vinnsluaðferð á lífrænu bláu litarefni 
úr þörungunum. Aðferðin byggir á notkun kísils (SiO2) og 
jarðsalts en hvort tveggja er að finna í ríku magni í jarðsjó Bláa 
Lónsins.

Blue Lagoon algae mask er dæmi um húðvöru á markaði sem inniheldur 
smáþörunga.

Hægt er að lesa nánar um aðferðina á netinu í jarðvarmatímaritinu 
Geothermics (Svavarsson, et al., Adsorption applications of unmodified 
geothermal silica. Geothermics 50 (2014), 30-43)

Halldór Svavarsson, dósent við tækni- og verkfræðideild HR, 
í rannsókna- og þróunarsetri Bláa Lónsins hf. 

RANNSóKNIR 
FYRIR NASA 
Helga Guðmundsdóttir er á fyrsta ári í meistaranámi í 

tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. Lokaverk- 
efni sitt í grunnnámi, sem hún lauk síðastliðið vor, 

vann Helga í starfsnámi við hina virtu Fraunhofer-stofnun í 
Maryland í Bandaríkjunum. „Ég var úti í sjö mánuði alls en 
af þeim tíma tók námið sex mánuði. Háskólinn er í útjaðri 
Washington-borgar sem er virkilega skemmtileg stórborg. 
Við vorum þrjú frá HR þarna úti á síðustu önn og fjórir  
nemendur eru úti núna.“ 

Tölvunarfræðideild HR er með samstarfssamning við 
Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering 
við Háskólann í Maryland. Allt að fjórum nemendum á ári 
gefst kostur á að fara til Fraunhofer í starfsnám og geta 
þeir fengið það metið til eininga í náminu við HR. Við Fraun-
hofer eru stundaðar öflugar rannsóknir í nánu samstarfi við  
stofnanir á borð við geimferðastofnunina NASA og FDA 
(Food and Drug Administration) og fá nemendur að 
taka þátt í þeirri vinnu. Einn félagi Helgu úr HR vann að  
verkefni fyrir löggæsluaðila sem gengur út á að fylgjast á 
sjálfvirkan hátt með notendum samfélagsmiðla, meðlimum 
glæpagengja til dæmis, sem jafnvel skipuleggja glæpi á  
slíkum miðlum. 

„Það sem er svo gott við starfsnámið í Fraunhofer er að 
við nemendurnir fáum að vinna að alvöru verkefnum, bæði 
hugbúnaðarþróun og rannsóknum. Sumir skrifa vísinda- 
greinar sem sendar eru á virtar ráðstefnur og oft heldur sam-
starfið þannig áfram eftir að náminu lýkur. Einum úr hópn-
um var meira að segja boðin vinna.“  Eftir að þessu sam-
starfi var komið á hafa íslensku nemendurnir verið eftirsóttir 
starfsmenn við Fraunhofer. Helga segir vinsældir íslensku 
nemendanna bera gæði námsins í HR vitni. „Háskólinn í 
Maryland er hátt skrifaður meðal menntastofnana á þessu 
fræðasviði þannig að þetta eru virkilega góð meðmæli.“ 

Verkefni Helgu við 
Fraunhofer vann 
hún fyrir bandarísku 
geimferðastofnunina, 
NASA. Rannsóknir 
hennar beinast að því 
hvernig hægt er að 

nota myndgreiningu (image recognition) við hug-
búnaðarprófanir. Hugbúnaðurinn er svo notaður til 
að prófa gluggakerfi sem NASA notar til að stjórna 
gervihnöttum, enda mikilvægt að ekki séu villur í 
þeim kerfum. Grunnnemar fá starfsnámið oft metið 
sem lokaverkefni og það átti við um verkefni Helgu. 

VIRK TENGSL VIÐ 
ATVINNULÍFIÐ

SköpuN 
oG mIðluN 
þekkINGAR 
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MENNTUN 
ÁbYRGRA 
STJÓRNENDA
Viðskiptadeild Háskólans í Reykja- 

vík skrifaði í vetur sem leið undir 
viljayfirlýsingu PRME varðandi 

menntun ábyrgra stjórnenda (PRME: 
Principles for Responsible Management 
Education). Þar með skuldbindur deildin 
sig til að endurskoða rannsóknir og 
kennsluaðferðir sínar sem og daglega 
starfsemi með sjálfbæra þróun og sam-
félagsábyrgð að leiðarljósi. 

Samkvæmt viljayfirlýsingu PRME 
mun viðskiptadeild stuðla að því að 
nemendur geti unnið að lausnum á 
vandamálum framtíðarinnar og standi 
fyrir og styðji við gagnrýna umræðu á 
meðal kennara, nemenda, fyrirtækja, 
stofnana, stjórnvalda, fjölmiðla og  
annarra áhugasamra aðila í samfélaginu 
um mikilvæg málefni tengd sjálfbærni 
og samfélagsábyrgð. PRME átakinu 
var upphaflega hrundið af stað af Sam- 
einuðu þjóðunum árið 2007 í tengslum 
við Global Compact alþjóðasáttmálann. 
Í dag eru 450 viðskiptaháskólar í ríflega 
80 löndum hluti af verkefninu. 

QPS-rannsóknarhópurinn sér- 
hæfir sig í lausnum á magn- 
bundnum vandamálum sem 

koma upp innan fyrirtækja og stofn- 
ana. Í mjög stuttu máli þýðir það að 
ákveðið vandamál er tekið fyrir og því 
breytt í stærðfræðidæmi. „Við breytum 
vandamálinu í tölur,“ útskýrir dr.  
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, lektor við 
tækni- og verkfræðideild. Hann, ásamt 
dr. Hlyni Stefánssyni, sem einnig er  
lektor við sömu deild, eru í forsvari fyrir 
rannsóknarhópinn. „Við Hlynur erum 
að gera svipaða hluti og vinnum oft  
saman og ákváðum því að stofna þennan 
rannsóknahóp sem umgjörð um þær 
rannsóknir,“ segir Eyjólfur Ingi. 

„Við erum í stuttu máli að nota stærð-
fræðiaðferðir til að leysa vandamál. 
Svo finnum við bestu lausnina á stærð-
fræðilega vandamálinu. Nemendur 
nota fræðilega þekkingu sína sem þau 
læra hér í deildinni til að finna lausnir á 
stærðfræðilegu vandamálunum. 

STÆRðFRÆðILEG FRAM-
SETNING VANDAMÁLA

Dr. Eyjólfur Ingi 
Ásgeirsson, lektor 
við tækni- og verk-
fræðideild HR. 

Það sem er torvelt í 
þessu ferli er kannski 
ekki að leysa stærð-
fræðivandamálið 
heldur hvernig á að 
finna stærðfræðilega 
framsetningu á 
vandamálinu, það er, 
hvernig má breyta 
vandamálinu í tölur. 
Þar þarf að koma til 
ákveðið innsæi. 

Hvaða þátta tekur maður tillit til? Svo 
þarf aftur að nota ákveðna tilfinningu 
eða innsæi til að breyta stærðfræðilegu 
lausninni í tillögu að lausn vandamálsins 
og sjá fyrir sér hvernig hin stærðfræði-
lega lausn nýtist í raunveruleikanum.“ 
Dæmi um þær aðferðir sem notaðar eru 
við lausn magnbundinna vandamála eru 
línuleg bestun, heiltölubestun, brjóst-
vitsaðferðir (heuristics/meta-heuristics), 
hermun og örhermun (agent-based 
modeling). Val á aðferðum sem notaðar 
eru við lausn vandamála fer eftir því 
hvað hentar hverju vandamáli fyrir sig.

Guðríður Lilla Sigurðardóttir 
er einn nemanda Háskólans í  
Reykjavík sem unnið hefur loka-

verkefni sitt með QPS-rannsóknarhópn-
um. Hún útskrifaðist með MSc-gráðu í 
ákvarðanaverkfræði árið 2011 og starfar 
nú sem sérfræðingur hjá Seðlabanka 
Íslands. Í lokaverkefni sínu útbjó hún  
líkan sem sér um að búa til vaktaplan 
fyrir starfsmenn. 

„Ég notaði línulegar bestunaraðferðir 
til að búa til stærðfræðilíkan fyrir  
vaktaskipulag starfsmanna sem vinna 
á breytilegum vöktum. Markmiðið 
var að hanna heiltölulíkan sem hentar 
starfsmönnum og tekur tillit til  kjara- 
samninga eða annarra samninga og  
myndi jafnframt auka hagræði í rekstri 
því það getur bæði verið tímafrekt og 
erfitt verkefni að útbúa vaktaplan fyrir 
stór fyrirtæki. Við einblíndum á að líka-
nið hentaði jafnt fyrir vinnustaði, eins og 
til dæmis flugvelli þar sem mismunandi 
fjölda starfsmanna þarf yfir sólarhring-
inn og álag er breytilegt, sem og  
vinnustaði eins og hjúkrunarheimili þar 
sem vaktir eru alltaf reglulegar og alltaf 
þarf lágmarksfjölda starfsmanna.“ 

Líkanið sem Guðríður hannaði  
hentar fyrirtækjum með allt að 100  
starfsmenn. 

Þetta hefur virkað vel hjá 
fyrirtækjum með þann starfs-
mannafjölda. Kerfið tekur óskir 
starfsmanna til greina ásamt 
þörfum vinnustaðarins auk 
ákveðins sveigjanleika og skilar 
til starfsmannsins vaktatöflu 
sem hentar þá bæði honum og 
vinnustaðnum. Við getum ekki 
notað líkanið fyrir mjög stór 
fyrirtæki því  það er þungt í 
vinnslu og með núverandi 
tölvutækni tæki það of langan 
tíma.” Aðferðin sem Guðríður 
notaði var að leysa vandamálið 
með heiltölulíkani og nota 
grannleit sem beitir 
mismunandi nágrennum, 
virkjum og markföllum á 
mismunandi stigum lausnarinnar 
til að kanna gæði útkomunnar. 
Heiltölulíkön hafa þann kost 
að lausnin verður góð, en ein af 
rannsóknarspurningunum fyrir 
þá lausn er hversu stór vandamál 
er hægt að leysa með slíkum 
líkönum á ásættanlegum tíma.

Stig voru gefin eftir því hvað  
keppendur voru lengi með yfirráð 
yfir tölvu annarra keppenda. ýmir 

Vigfússon, lektor við tölvunarfræðideild 
HR, lýsti keppninni og hélt samtímis 
fyrirlestur um tölvuöryggi. Tölvuhakk 
eða tölvuinnbrot snúast um að finna 
hugsanlegar „holur“ í forritum með það 
fyrir augum að koma inn í þau upplýsing-

HAKKAÐ TiL siGUrs

um sem breyta eiginleikum og hegðun  
þeirra. 

Tilgangur með hakkarakeppninni 
og kennslu í slíkum aðferðum er að 
kenna næstu kynslóð forritara að  
þekkja andstæðinginn og fyrirbyggja 
árásir tölvuþrjóta. Til að geta það er 
nauðsynlegt að vita hvernig þrjótarnir 
hugsa. 

Tölvuinnbrot nútímans eru 
ekki lengur framkvæmd af 
forvitnum unglingum 
heldur af stórum skipu-
lögðum glæpasamtökum. 
Þessi glæpasamtök nýta sér 
afar bága stöðu upplýsinga- 
og tölvuöryggis til að stela 
upplýsingum, misnota 
búnað, framkvæma 
iðnaðarnjósnir og skemma 
fyrir samkeppnisaðilum 
viðskiptavina sinna. 

Í úrslitum Hakkarakeppni HR reyna keppendur að „hakka” sig inn í 
tölvur annarra keppenda uppi á sviði fyrir fullum sal af áhorfendum. 
Keppendur í úrslitum þetta árið voru níu talsins og komu þau úr  
nemendahópi HR, atvinnulífinu og erlendis frá. 

Sölvi Páll Ásgeirsson bar sigur úr 
býtum í Hakkarakeppni HR árið 
2013. Sölvi er nemi á öðru ári í 

kerfisfræði við Háskólann í Reykjavík. 
Sölvi Páll segir þátttöku í Hakkara- 
keppninni hafa verið lærdómsríka. 
„Það er mikil vinna á bak við þátttöku 
í þessari keppni. Þetta krefst þess að 
stíga út fyrir þægindarammann. Þó 
að ég hafi verið fyrir framan tölvu- 
skjáinn frá því ég var krakki þá er  
þetta allt örðuvísi aðstæður en maður er  
vanur.“ Hann segir góðan undir-
búning skipta miklu máli en kepp- 
endur vita það með nokkurra vikna 
fyrirvara að þeir munu keppa í úrslit- 
um. „Annars var þetta ótrúlega  
skemmtileg reynsla og mér finnst 
þessi keppni algjör snilld.“ Sölvi Páll 
er á öðru ári í kerfisfræði í HMV, 
háskólanámi með vinnu, en hann 
starfar í Reiknistofu bankanna. 

Sölvi Páll Ásgreisson sigraði Hakkarakeppni HR 2013.

Guðríður Lilla Sigurðardóttir
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MENNTUM fJöLfrÆÐiNGA

ICELAND 
SCHOOL 
OF ENERGY

Innan Iceland School of Energy er 
boðið upp á tvær námsbrautir á 
meistarastigi þar sem endurnýjan-

legir orkugjafar og nýting þeirra er í 
forgrunni, auk endurmenntunar og 
sumarnámskeiða. Námið er skipulagt í 
samvinnu tækni- og verkfræðideildar 
HR, Orkuveitu Reykjavíkur og Íslenskra 
orkurannsókna, auk þess sem fjöldi 
fyrirtækja tekur þátt í gegnum kennslu 
og rannsóknir. Dr. Ágúst Valfells, dósent 
við tækni- og verkfræðideild, er einn 
þeirra sem hefur byggt upp námið við 
Iceland School of Energy undanfarin ár: 

Við menntum verkfræðinga, 
vísindamenn, viðskiptafólk og 
aðila sem koma að stefnumótun. 
Til að sjálfbær orkukerfi komist 
á legg verður að huga að öllum 
hliðum málsins. 

Það er tilgangslítið að eyða fjármunum 
og tíma í verkefni sem eiga ekki  
möguleika á að verða að veruleika.  
Verkfræðingar verða að skilja hvernig 
þeirra lausnir henta markaðnum og 
fjárfestar verða að vita hvaða skorður 
tæknin og náttúrulögmálin setja okkur.“ 

Innan Iceland School of Energy eru 
menntaðir sérfræðingar með víðsýni 
að sögn Ágústs. „Sérfræðingar eru 
nauðsynlegir en við þurfum líka fjöl-
fræðinga, það er, fólk sem getur litið á 
málin frá mörgum hliðum, tæknilegum, 
efnahagslegum og frá umhverfisáhrif- 
um. Til að mennta slíkt fólk þarf að 
bjóða þeim upp á námsleiðir sem veita 
yfirsýn án þess að draga úr kröfum um 
fræðilega, rannsóknarmiðaða menntun 
á kjörsviði.  Að lokum þarf að draga  
þessi atriði saman og gefa nemendum 
verkefni til úrlausnar þar sem reynir á 
alla þætti og krefjast samvinnu fólks með 
mismunandi bakgrunn og styrkleika.“ 
Ágúst segir Iceland School of Energy 
bjóða upp á sérstakt nám því þar taka 
þátt fulltrúar íslensks orkuiðnaðar sem 
eru sérfræðingar á þessu sviði og deila 
dýrmætri þekkingu og nemendur vinna 
raunhæf verkefni í samvinnu við þessa 
sérfræðinga. „Námið er svo sett fram 
með sterkum alþjóðlegum blæ enda eiga 
nemendurnir að geta tekið þekkingu 
héðan á notkun endurnýjanlegra orku- 
gjafa hvert sem er. Við viljum hafa þessa 

þverfaglegu nálgun á námsefnið því það 
þarf breiðan hóp fólks með mismunandi 
áhugasvið til að koma málum í betra 
horf.“

MENGUN í MEXíKÓ OG NáMA-
ViNNsLA í ásTrALíU
Nina Rangel frá Mexíkóborg og Samuel 
Perkin frá Adelaide í Ástralíu stunda 
bæði nám til MSc-gráðu í Sustainable 
Energy Engineering í Iceland School of 
Energy. Þau eru sammála um að það 
sé reynsla Íslendinga í faginu sem hafi 
dregið þau um langan veg til að læra um 
umhverfisvæna orku. Námið við Iceland 
School of Energy veiti þeim aðgang að 
reynslu sérfræðinga og vísindamanna úr 

bæði iðnaði og fræðasamfélagi, sem sé 
dýrmæt. „85% af allri orku sem er notuð 
hér á Íslandi er frá endurnýjanlegum 
orkugjöfum. Það, ásamt sjálfbærri 
hitaveitu, er ekki að finna í Ástralíu,“  
segir Samuel.

Nina segist hafa hugsað um  
umhverfið frá unga aldri. „Ég ólst upp í 
mikilli mengun og hef alltaf verið haldin 
löngun til að gera eitthvað í málunum. 
Í Mexíkó er að finna mikið af jarð- 

varma sem hægt væri að nýta í  
rafmagnsframleiðslu en þessi möguleiki 
 er ekki áberandi í almennri umræðu.  
Mexíkanar mættu vera betur meðvit-
aðir um möguleikana sem við höfum 
og ríkisstjórnin þyrfti að setja fordæmi 
þar en því miður sýna þau málinu ekki  
mikla athygli.“ 

Samuel segir Ástrala vera komna af 
stað í nýtingu enurnýjanlegra orkugjafa 
en þó þurfi að spýta í lófana. „Við erum 
mjög meðvituð um mikilvægi endur- 
nýjanlegra orkugjafa því námavinnsla 
er mjög áberandi. Við getum samt ekki 
lokað námunum því þá myndi efna-
hagur okkar hrynja. Við erum komin 
langt á leið með sólarorku og vindorku 

en því miður eru pólitískir vegatálmar á 
þeirri leið. Það sem nú er gert í endur- 
nýjanlegri orku í Ástralíu er meira til 
sýnis og ekki af fullri alvöru gert, alla- 
vega enn sem komið er.“ Þau segjast 
bæði ætla að skoða möguleikann á því 
að vinna við orkumál hér á landi eftir 
útskrift, enda myndu þau öðlast góða 
reynslu í iðnaðinum sem svo væri hægt 
að taka með sér til sinna heimalanda. 

Dr. Ágúst Valfells, 
dósent við tækni- 
og verkfræðideild 
HR. 

Samuel Perkin og Nina Rangel.
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Energiewende
FRÁ KJARNORKUvERUM 
TIL vINDMYLLA
Þýska sendiráðið á Íslandi og Iceland 
School of Energy við Háskólann í Reykja- 
vík héldu ráðstefnu um orkumál í HR 
í september á þessu ári. Aðalfyrirlesari 
ráðstefnunnar var dr. Peter Hennicke, 
sérfræðingur í orkumálum og um-
breytingu þýska orkugeirans. Umbylting 

orkumála í Þýskalandi er orðin víðfræg 
og gengur undir nafninu Energiewende. 
Segja má að Energiewende sé bylting í 
orkunotkun en jafnframt samfélagsleg 
umbreyting. Ef vel tekst til gæti þýska 
líkanið orðið að leiðarvísi fyrir önnur 
iðnríki um hvernig megi minnka eða 

eyða að mestu notkun kolefnis og stór- 
auka notkun endurnýjanlegrar orku.  
Árið 2010 setti þýska ríkisstjórnin fram 
metnaðarfulla umhverfisáætlun sem 
miðar að því að minnka útblástur um 
80% fyrir árið 2050. Á sama tíma eiga 80% 
orkugjafa í Þýskalandi að vera endur- 
nýjanlegir. Ákvörðun var tekin um 
að hætta alveg notkun kjarnorku 
fyrir árið 2022 en ákvörðunin  

hefur verið umdeild. Dr. Hen-
nicke segir þetta eitt dæmi um þær  

áskoranir sem Þjóðverjar þurfi að takast  
á við á þessari vegferð. „Til dæmis má 
nefna að skipta þarf út og nota endur- 
nýjanlega orkugjafa í tækni sem var  
hönnuð með aðra orkugjafa í huga.“ 

Það sem hefur gefið Energiewende 
byr undir báða vængi er það sem Dr. 
Hennicke telur grundvallaratriði;  
almenningur, stjórnmálamenn og fræði-
menn í Þýskalandi styðja áætlunina, sem 
þýðir að allir eru á sömu blaðsíðunni. 
„Í svona umbreytingu þarf félagslegt 
samþykki og þátttöku borgaranna. Þau 
þurfa að sjá að umhverfisvænn lífsmáti 
breyti ekki lífsgæðum þeirra. Þetta er 
eitt aðalatriðið.“ Þýska ríkisstjórnin 

hefur sett á fót vef um orkunotkun og 
starfrækir hún ýmis konar fræðslu um 
Energiewende og umhverfismál. „Á  
stjórnsýslusviðinu þarf svo að frátengja 
verga þjóðarframleiðslu og nýtingu  
náttúruauðlinda, eins og almenningur 
þarf að geta frátengt lífsgæði og nýtingu 
náttúruauðlinda. Þetta er í raun bara 
ein stór tilraun en ég held að við séum á  
réttri leið.“

KeppT Í 
hUGvITI

Fjöldi framhaldsskólanema lagði 
leið sína í Háskólann í Reykjavík í 
nóvember síðastliðnum til að etja 

kappi í hugvitssemi og verkviti. Þetta var 
í annað skipti sem Boxið – framkvæmda- 
keppni framhaldsskólanna var haldin 
en að keppninni standa Háskólinn í 
Reykjavík, Samtök iðnaðarins og Sam-
band íslenskra framhaldsskólanema. 
Lið frá þeim framhaldsskólum sem  
komast í úrslit fara í gegnum þrautabraut 
með nokkrum stöðvum og fá liðin hálf- 
tíma til að leysa hverja þraut. Þrautirnar 
eru settar saman af fyrirtækjum úr  
ólíkum greinum iðnaðarins, með aðstoð 
fræðimanna Háskólans í Reykjavík. Við 
mat á lausnum ræður meðal annars tími, 
gæði lausnar og frumleiki. Gréta María 
Bergsdóttir, verkefnastjóri hjá Háskóla-
num í Reykjavík, hefur veg og vanda 
af skipulagningu keppninnar fyrir hönd 
HR. „Þetta er góð leið til að gera  
argvíslegum hæfileikum hátt undir höfði. 
Keppendurnir þurfa að geta unnið hratt 
og vel að sameiginlegu markmiði og 
sýna fram á ákveðið hug- og verkvit, auk 
þess sem liðsheild skiptir miklu máli. 
Dæmi um þrautir frá síðustu keppni eru 
samsetning á hlut, reikningur, forritun 
og brúarbygging og því greinilegt hve 
þrautirnar eru fjölbreyttar og reyna á 
ólíka þætti. Keppni af þessu tagi er að 
mínu mati góð og skemmtileg leið til 
að vekja áhuga á tækninámi en til þess 
er leikurinn gerður.“ Menntaskólinn í  
Reykjavík sigraði í Boxinu árið 2012, en 
jöfn í öðru og þriðja sæti voru lið Verzlu-
narskóla Íslands og Tækniskólans. Næst 
verður keppnin haldin í nóvember á  
þessu ári. 

Sjá meira um Boxið: boxid.ru.is.

„Á Íslandi höfum við ótrúlega reynslu 
í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa 
eins og jarðvarma og vatnsafls. Með Ice-
land School of Energy í HR er þessari  
þekkingu miðlað til annarra landa. Við 
höfum það að markmiði að vera leiðandi 
í heiminum í menntun og endur- 
menntun á þessu sviði og þar með að 
styðja við endurnýjanlega orkuþróun 
í öðrum löndum. Við bjóðum upp á  
alþjóðlegt nám þar sem ríflega  
helmingur nemenda kemur frá öðrum 
löndum en Íslandi,“ segir Halla Hrund 

Halla Hrund 
Logadóttir, 
framkvæmdastjóri 
Iceland School 
of Energy

Logadóttir, framkvæmdastjóri Iceland 
School of Energy. „Jafnframt eigum við 
virka samræðu við erlenda sérfræðinga 
en HR stóð nýverið að ráðstefnu um  
orkumál í samvinnu við þýska sendiráðið. 
Aðalfyrirlesari á henni var dr. Peter 
Hennicke sem situr í stjórn Umhverfis- 
stofnunar Evrópu og er fyrrverandi 
forseti Wuppertal stofnunarinnar og 
sérfræðingur í orkuþróun Þýskalands.“ 
Halla Hrund segir mjög mikilvægt að 
umræðan hér á landi um orkumál sé  
alltaf virk og ábyrg.

Dr. Peter Hennicke

Thomas H. Meister, sendiherra Þýskalands á Íslandi.
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TILBRIGðI vIð FLUTNING 
Á SKAMMTAFLAUTU
Kristinn Torfason varði í mars sl. doktors-
ritgerð sína við tækni- og verkfræðideild 
Háskólans í Reykjavík og Raunvísinda-
deild Háskóla Íslands en hún ber heitið 
„Tilbrigði við flutning á skammtaflautu“ 
eða Variations on Transport for a Quan-
tum Flute. Kristinn er fyrsti doktors- 
neminn sem ver ritgerð frá bæði 
Háskólanum í Reykjavík og Háskóla 
Íslands. 
Markmið verkefnisins var að lýsa 
tímaháðum flutningi rafeinda í gegn- 
um skammtavír. Til þess var leidd út 
heildis-diffurjafna sem var síðan leyst 
með tölulegum aðferðum. Skrifað var 
sérstakt tölvuforrit til að framkvæma  
útreikningana sem gátu tekið allt upp 
í eina viku. Skammtavírinn sem var 
skoðaður var tengur við tvær hálf 
óendanlegar leiðslur sem voru annað 
hvort hafðar við mismunandi spennu 
eða hitastig. Spennan sem sett var á 
leiðslunar var annaðhvort tímaháð sínus 
eða kassalaga bylgja. Niðurstaðan var 
sú að rafstraumurinn í gegnum vírinn 
er ekki einungis háður lögun bylgjunar 
heldur einnig staðsetningu leiðslanna 
við vírinn. Lögun straumsins í gegnum 
vírinn endurspeglaði lögun spennu-
nar, svipað og í blásturshljóðfæri eins 
og flautu. Þegar leiðslurnar voru hafðar 
við mismunandi hitastig mynduðust 
hitarafstraumar í vírnum sem höfðu 
mismunandi stefnu háð spennunni á 
leiðslunum. 

Fjórar vísindagreinar voru birtar í  
ritrýndum tímaritum um efni  
ritgerðarinnar. Leiðbeinandi Kristins 
var dr. Andrei Manolescu, prófessor 
við tækni- og verkfræðideild HR og 
Viðar Guðmundsson prófessor við HÍ. Í  
doktorsnefndinni sátu einnig Sigurður 
Ingi Erlingsson, dósent við HR, og 
Hannes Jónsson, prófessor við Háskóla 
Íslands. Andmælendur voru David 
Sanchez, dósent við Universitat de les 
Illes Baleares, og Piroz Zamankhan, 
prófessor við Háskóla Íslands.

ALHLIðA ATHYGLIS-
STÝRING FYRIR GERvI-
GREINDARKERFI
Helgi Páll Helgason varði í maí sl.  
doktorsritgerð sína við tölvunar-
fræðideild en hún ber heitið „Alhliða  
athyglisstýring fyrir gervigreindarkerfi“ 
eða General Attention Mechanism for 
Artificial Intelligence Systems. 

Markmið verkefnisins var hönnun 
á athyglisstýringu fyrir gervigreindar- 
kerfi, með sérstakri áherslu á alhliða  
gervigreindarkerfi (artificial general in-
telligence). Ólíkt þeim gervigreindar- 
kerfum sem algeng eru í dag eru alhliða 
gervigreindarkerfi sérstaklega hönnuð 
til þess að geta lært að leysa flókin  
verkefni sem ekki eru skilgreind fyrir-
fram og standa þar af leiðandi mun nærri 
mannlegri greind. Athygli hefur hingað 
til ekki fengið verðskuldaða áherslu sem 
lykilatriði í hönnun og hugarferli gervi- 
greindarkerfa, en í ritgerðinni er sýnt 
fram á að athygli er algjörlega nauðsyn-
leg alhliða gervigreindarkerfum. Í  
verkefninu eru margvísleg málefni tengd 
athygli og stjórnun aðfanga (reiknigetu, 
minnis og tíma) rannsökuð, farið er yfir 
fyrri verk í hugfræði og gervigreind og 
hönnun alhliða athyglisstýringar fyrir 
gervigreindarkerfi er kynnt til sögun-
nar. Þetta er fyrsta heildræna nálgunin 
á athygli innan gervigreindarfræða þar 
sem tekið er á öllum helstu þáttum sem 
hingað til hafa verið tengdir athygli. 

Ásamt því að hafa fengið fjórar  
greinar birtar í ritrýndum vísindatímar-
itum hlaut Helgi verðlaunin Kurzweil 
Best AGI Idea í desember 2012 á ráð- 
stefnunni AGI 2012 sem haldin var við 
Oxford háskóla. Verðlaunin eru kennd 
við Ray Kurzweil, sem er meðal þekk- 
tari sérfræðinga heims í gervigreind og  
tæknilegri framtíðarþróun og stýrir 
í dag hugbúnaðarþróun hjá Google. 
Leiðbeinandi Helga var dr. Kristinn R. 
Þórisson, dósent við tölvunarfræðideild 
HR, en í doktorsnefndinni sátu einnig 
dr. Pei Wang frá Temple University í  
Bandaríkjunum og dr. Ricardo Sanz frá 
Universidad Politécnica í Madríd. Próf-
dómari var dr. Joscha Bach.

dOKTOrAr frá Hr

KÍTóSAN OG KÍTóSAN-
AFLEIðUR Í vEFJAvERK-
FRÆðI OG STOFNFRUMU- 
LÍFFRÆðI
Ramona Lieder varði doktorsritgerð sína 
við tækni- og verkfræðideild HR í maí 
sl. Ritgerð hennar ber heitið „Kítósan 
og kítósanafleiður í vefjaverkfræði og  
stofnfrumulíffræði“ eða Chitosan and 
Chitosan Derivatives in Tissue Engi-
neering and Stem Cell Biology. 

Kítósan er náttúrulegt efni sem m.a. 
er hægt að vinna úr rækjuskel og lofar 
notkun þess góðu í rannsóknum þar sem 
kítósan og afleiður þess hafa að geyma 
nauðsynlega eiginleika sem nýtast við 
vefjagerð. Kítósan má einnig umbreyta 
og búa til úr því ýmis virk efni sem hægt 
er að nota til þróunar á lyfjum og til 
húðunar á ígræðum, t.d. úr títanmálmi 
sem mikið er notaður í skurðaðgerðum 
í dag. Í ritgerð sinni skoðaði Ramona 
áhrif náttúrulegra kítósanafleiða á stofn- 
frumulíffræði og ákvarðaði áhrif mis- 
munandi afleiða á beinsérhæfingu frá 
mesenchymal-stofnfrumum. Einnig 
skoðaði Ramona mikilvæga eiginleika 
kítósans í aðferðum sem tengjast 
vefjaverkfræði. Jafnframt voru skoðuð 
áhrif kítósanafleiða á próteinið YKL-40 
í stofnfrumum. 
Ritgerðin var unnin undir leiðsögn 
dr. Ólafs E. Sigurjónssonr, lektors 
við tækni- og verkfræðideild HR, en 
auk hans sátu í doktorsnefndinni, dr. 
Gissur Örlygsson sérfræðingur hjá 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Már 
Másson, prófessor við heilbrigðis- 
vísindasvið HÍ. Aðrir samstarfsaðilar 
voru dr. Pétur Henrý Petersen við 
læknadeild HÍ og nýsköpunarfyrirtækið 
Genís ehf.

SOS-FRÆðIN: 
KENNINGAR OG 
vERKFÆRI
Eugen-Ioan Goriac er sjötti nemandinn 
til að verja doktorsritgerð við tölvunar-
fræðideild HR. Ritgerð hans heitir Ax-
iomatizations from Structural Opera-
tional Semantics: Theory and Tools eða 
„Uppbyggingarvinnslumerkingarfræði: 
Kenningar og verkfæri“. Doktorsvörn 
fór fram í HR í ágúst sl. 

Þegar þróa á áreiðanlegan og stöð-
ugan hugbúnað er oft fyrsta skrefið að 
lýsa á formlegan hátt hvaða skilyrði 
hann á að uppfylla.  Þetta er gert með því 
að búa til formleg líkön af hugbúnað- 
inum sem nota má í þessum tilgangi. 
Það hefur verið vinsælt á síðari árum 
að nota líkön sem byggja á svokallaðri 
uppbyggingarvinnslumerkingafræði, 
(structural operational semantics, oftast 
vitnað til sem „SOS“) sem er fomlegur 
fræðilegur rammi (meta theory) til að 
lýsa eiginleikum þess formlega máls sem 
kerfinu er lýst í. Á síðastliðnum árum 
hafa miklar rannsóknir verið stundaðar 
á þessu sviði og gera niðurstöður þeirra 
það mögulegt að segja til um eiginleika 
formlegra mála með því að líta á reglur-
nar sem lýsa merkingarfræði þeirra. 

Í doktorsverkefni sínu leggur  
Eugen Ioan Goriac sitt af mörkum til 
SOS-fræðanna með tvennum hætti.  
Annars vegar eykur hann við almennu 
fræðin með því að bæta við mikilvægum 
hugtökum sem ekki hefur verið fjallað 
um áður. Hins vegar hefur hann forrit- 
að kerfi, byggt á almennu fræðunum, 
þar sem hægt er að spyrja spurninga um 
ákveðin tilvik og fá svör við þeim. Þetta 
kerfi hefur fengið góðar undirtektir hjá 
væntanlegum notendum og er mikil-
vægt skref í áttina að nýtingu á þessum 
fræðum. 

Leiðbeinandi var dr. Luca Aceto, 
prófessor við tölvunarfræðideild HR. Í 

doktorsnefndinni sátu einnig dr. Anna 
Ingólfsdóttir, prófessor við tölvunar-
fræðideild HR, og dr. Mohammad Reza 
Mousavi, prófessor við rannsóknarstofn- 
unina Center for Research on Embed-
ded Systems við Háskólann í Halmstad 
í Svíþjóð. Prófdómari var dr. Jos Baeten, 
prófessor við Tækniháskólann í Eind-
hoven og rannsóknarstofnunina Center 
for Mathematics and Computer Science 
í Amsterdam, Hollandi.

ÞEKKINGARSAMfÉLAG ÞAR SEM NEMENDUR 
oG KENNARAR Í SAMVINNU VIð ÍSLENSKT 
ATVINNULÍf STARfA SAMAN Að ÖfLUN, 
NÝSKÖPUN oG MIðLUN ÞEKKINGAR

MENNTUN FYRIR 
ATVINNULÍF 
OG SAMFÉLAG 

ÖfluGAR oG AlþjóðlEGA vIðuRkENNDAR RANNSókNIR 
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„Eftir að hafa úskrifast úr 
meistaranámi í lögfræði vissi 
ég að dýpri þekking á verk- 
efnastjórnun væri lykillinn  
að draumastarfinu. 
Hugurinn stefndi að 
alþjóðlegum fyrirtækjum á 
olíu- og gasmarkaðnum. 
Mikilvægt er að hafa góða 
þekkingu á verkefnaferlum; 
áhættustýringu, samskipta- 
tækni o.fl. til að vinna í 
teymum innan slíkra 
fyrirtækja sem sinna oft 
mjög áhættusömum 
verkefnum.

Verkefnastjórnun APME varð 
fyrir valinu þar sem námið 
er góður undirbúningur fyrir 
alþjóðlega IPMA D-stigs 
vottunarprófið. Námið er 
mjög áhugavert, hagnýtt og 
metnaðarfullt. Við kennslu 
voru fræðin tengd 
raunhæfum verkefnum 
sem skilar sér í góðum 
skilningi á verkefnaferlinu. 
Skipulagning, aðstaða og 
umsjón með náminu hjá 
Opna háskólanum í HR var 
framúrskarandi og gef ég 
því mín bestu meðmæli 
fyrir einstaklinga sem hafa 
áhuga á að fá dýpri skilning 
á verkefnastjórnun. Ég fékk 
draumastarfið viku eftir 
útskrift.“

Kristín Laufey Björgvinsdóttir, 
Consultant in Global Mobility, 
Assignment Management hjá Statoil 
í Noregi.

NÁMSKEIð OPNA HÁSKóLANS Í HR

opnihaskolinn.is | opnihaskolinn@opnihaskolinn.is | Sími 599 6200

BÓKHALd

•	 Excel	í	starfi	bókarans	
•	 Tekjuskattsskuldbinding,	sjóðstreymi	og	skattar
•	 Almennir	bókarar

fJárMáL OG rEKsTUr

•	 Áhættustýring	–	mælingar	og	viðbrögð
•	 Fjárfestingar	fagfjárfesta
•	 Undirstöðuatriði	við	verðmat	fyrirtækja
•	 Fjármál	fyrir	stjórnendur
•	 Líkanagerð	fyrir	rekstraráætlanir,	arðsemismat	 
	 og	verðmat
•	 Áhættustýring	og	innra	eftirlit	 
	 –	lykilþættir	í	árangri	fyrirtækja
•	 Sala	til	fagfjárfesta
•	 Power	Pivot	–	Excel
•	 IFRS	–	alþjóðlegir	reikningsskilastaðlar
•	 Notkun	afleiða	í	fjármálum	fyrirtækja
•	 Greining	ársreikninga
•	 Beyond	Budgeting

LAGALEG ViÐfANGsEfNi

•	 Fjármagnshöfn	–	efni	og	þróun	þeirra	frá	2008
•	 Lagaleg	atriði	við	gerð	samninga
•	 Barnaréttur:	Breytingar	á	ákvæðum	um	forsjá	
	 og	umgengni

MANNAUÐUr

•	 Framkoma	og	tjáning
•	 Árangursrík	samskipti:	Hlutverk	stjórnenda
•	 Starfsmannasamtöl,	launaviðtöl	og	samningatækni
•	 Áttu	stund?	Tímastjórnun	og	skipulag
•	 Aukin	orka,	starfsánægja	og	lífsgæði
•	 Leiðir	til	úrlausna	krefjandi	starfsmannamála
•	 Starfsánægja	og	liðsheild

MArKAÐsMáL OG sALA

•	 Viðburðastjórnun
•	 Sölutækni	og	þjónustuframkoma	fyrir	afgreiðslufólk	
	 í	verslunum
•	 Vinnustofa	í	ráðgefandi	sölu	og	þjónustu
•	 Linked-in	og	við	sem	vörumerki

Kynntu þér fjölbreytt úrval hagnýtra námskeiða fyrir útskrifaða 
HR-inga og aðra sérfræðinga og stjórnendur. 

sTJÓrNUN OG sTEfNUMÓTUN

•	 Samningatækni,	framhald
•	 CAF	líkanið:	Aðferðir	við	sjálfsmat	og	framkvæmd	 
	 CAF	verkefna
•	 Agile	og	Lean:	inngangur	fyrir	stjórnendur
•	 Leiðtogafærni:	lykilhlutverk	leiðtoga
•	 Stjórnun	2.0
•	 Breytingastjórnun
•	 Case	vinnustofa	í	samningatækni

TÆKNi-, VErK- OG TöLVUNArfrÆÐi

•	 Virkni	mótorstýringa
•	 Stjórnun	aðfangakeðjunnar	
	 (Supply	Chain	Management	Programme)
•	 Straumlínustjórnun	(Lean	Management	Programme)
•	 SQL	gagnagrunnar
•	 Reiknitækni	í	rekstri	fyrirtækja
•	 Teikniforritun	í	Inventor
•	 ITIL	staðallinn
•	 Framleiðsla	og	gæðastjórnun
•	 R-tölfræðiúrvinnsla
•	 Merking	vinnusvæða
•	 Að	breyta	gögnun	í	verðmætar	upplýsingar
•	 Áætlanagerð	í	verkefnum
•	 Aðferðir	við	ákvarðanatöku
•	 Vöruhús	gagna
•	 Þarfagreining	hugbúnaðarlausna
•	 Samhliða	forritun
•	 Excel	2
•	 Tölvuöryggi

VErKEfNAsTJÓrNUN

•	 Grunnatriði	verkefnastjórnunar
•	 Verkefnastjórnun	með	Morten	Fangel	
	 (Advanced	Project	Management)

Námsframboðið í heild sinni má finna á vef opna 
háskólans í HR: opnihaskolinn.is

Tengiliður	vegna	stjórnendaþjálfunar	og	fræðslulausna	fyrir	
fyrirtæki	og	stofnanir	er	Guðmunda	Smáradóttir,	forstöðumaður	
stjórnendamenntunar	HR	(gudmundas@hr.is).
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