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Þróaðar þjóðir hafa fyrir löngu gert sér grein fyrir því að öflugt háskólastarf er lykillinn að

þarfir samfélagsins og með virku samstarfi við stofn-

samkeppnishæfni og velsæld þjóða. Þar er litið á fjárfestingu í menntun, nýsköpun og

anir og fyrirtæki. Það skilar sér í því að 80-90% þeirra

þekkingarsköpun sem beina fjárfestingu í aukinni velsæld. Sem skýr dæmi um þetta má
nefna tvö stærstu hagkerfi heimsins.

útskriftarnemenda sem ætla á vinnumarkaðinn eru
komnir með vinnu fyrir útskrift. Vel þjálfað háskólamenntað fólk á greiða leið í góð og vel launuð störf hjá
fyrirtækjum og stofnunum, auk þess að slíkt fólk hefur

nýrrar tækni og tækifæra í marga áratugi og nægir

Viðhorf hættulegt
framtíð Íslands

að horfa til Boston eða Kísildals til að sjá hversu mikil

Þrátt fyrir þetta virðist það teljast ásættanlegt að

verðmæti verða þannig til. Í Kína er unnið ákaft að

háskólar á Íslandi séu hálfdrættingar í fjármögnun,

því að efla efnahagslíf þar sem kínversk fyrirtæki

borið saman við háskóla á Norðurlöndum. Og það

Tölvutæknin mun gjörbylta
umhverfinu

leiða þróun og nýjungar í stað þess að vera að mestu

sem verra er, að á meðan Norðurlöndin hafa aukið

framleiðsluland fyrir alþjóðleg fyrirtæki. Grunnurinn

fjármagn á hvern nema í sínum löndum, þá hefur

að þessu er hröð og mikil uppbygging háskóla sem

verið dregið úr framlögum á hvern nemanda á Ís-

menntastofnana og uppspretta nýrrar þekkingar.

landi. Verst af öllu er þó að stjórnvöld virðast ekki

Í Bandaríkjunum hafa háskólar verið uppspretta

Háskólar fá lítið rými í
umræðunni

hafa raunverulegan vilja til að breyta þessu, því samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu

getuna til að skapa eigin tækifæri sem og fyrirtæki.

Framundan eru gríðarlegar breytingar á öllu okkar
umhverfi. Sjálfvirkni, gervigreind, sýndarheimar og
fleira mun gerbylta störfum, efnahag, umhverfi og
okkar persónulega lífi. Talið er að helmingur þeirra
starfa sem til eru í dag muni hverfa á næsta aldarfjórðungi, og ekki er ólíklegt að það sé vanmetið.

fimm ára, þá á litlu sem engu að bæta við fjármögnun

Margir horfa þessa dagana til sjálfkeyrandi bifreiða

háskólanna. Þetta hlýtur að endurspegla það viðhorf

og velta fyrir sér hvenær bílstjórar verða óþarfir. En

meðal þeirra sem stýra málum að háskólastarf hafi

það er í raun skammsýn hugsun því svipuð tækni

ekki jákvæð áhrif á hagsæld eða velsæld á landinu.

mun hafa áhrif á svo miklu fleiri störf; í þjónustu, í

Í ljósi sögunnar og í ljósi reynslu annarra þróaðra

verslun, í framleiðslu, í flutningum og í afþreyingu. Þá

landa, þá er slíkt viðhorf ekki bara ótrúlegt heldur

hugsa margir með sér að það muni ekki eiga við um

hreinlega hættulegt framtíð Íslands.

störf sem krefjast mannlegra samskipta. En aftur er
það skammsýn hugsun; það hefur margsýnt sig að ef

byggist á nýtingu menntunar til að auka afrakstur

80-90% útskriftarnema komnir
með vinnu fyrir útskrift

auðlindanna og til að skapa ný verðmæti sem byggjast

Þá sjaldan að mál háskólanna hér á landi komast í

á hugviti og sköpun. Við það bætist að næstum öll sú

umræðuna, þá er það yfirleitt á grunni þess að draga

þjónusta sem samfélagið veitir er byggð á menntun

úr, frekar en að draga fram mikilvægi háskólastarfs.

og þekkingu og gildir þar einu hvort horft er til réttar-

Til dæmis hefur mikið verið rætt um hversu lítill

kerfis, menntakerfis, heilbrigðiskerfis eða annars.

munur er á launum háskólamenntaðra og annarra.

Við Íslendingar vitum þetta auðvitað líka, þó háskólar
fái furðulega lítið rými í daglegri umræðu um efnahagsmál og framtíð landsins. Það er engu að síður
staðreynd að sú menntun sem háskólar veita og sú
þekking sem þeir skapa eru alger undirstaða þeirra
lífskjara sem við njótum. Á síðustu áratugum hefur
útflutningur verðmæta aukist langt umfram það sem
tengja má beint við aukna nýtingu auðlinda. Þetta

50% vöxtur þjóðarframleiðslu
Það er ansi áhugavert að horfa til þess hversu sterk
tengsl eru um allan heim milli háskólastarfs og hagsældar, en þetta er líka greinilegt þegar horft er til
Íslands. Á síðustu áratugum hefur hagsæld á Íslandi
vaxið gríðarlega og hefur þjóðarframleiðsla á mann,
á föstu verðlagi, vaxið úr um 28 þúsund dollurum árið
1995 í um 42 þúsund dollara í dag. Það er 50% vöxtur.
Rétt fyrir aldamótin var hlutfall háskólamenntaðra á
Íslandi um 24% af vinnuafli en var komið upp í um
36% árið 2013. Það er líka 50% vöxtur.

Enn fremur hefur ítrekað verið dregið fram að hluti
háskólamenntaðra er ekki með atvinnu. Í þessu er

neytendur eða fyrirtæki geta gert hlutina hagkvæmar
með tækni en með manneskju, þá verður hagkvæmari kosturinn fyrir valinu. Störfin sem munu krefjast
manna verða þau sem krefjast hugvits, innsæis og
sköpunar. Það er engin spurning að heimurinn og
störfin okkar munu breytast gríðarlega á næstu áratugum. Þessi breyting er svo stór að margir tala þar
um fjórðu iðnbyltinguna.

alveg horft fram hjá þeirri staðreynd að óvenju mörg

Getum verið leiðandi

hálaunastörf á Íslandi krefjast ekki háskólamenntun-

Ísland hefur valkost þegar kemur að þessari framtíð.

ar, svo sem þau störf sem byggja á beinni nýtingu

Við getum verið leiðandi þátttakendur sem skapa

okkar auðlinda. Þá er líka horft fram hjá því að

verðmæti fyrir okkar samfélag og annarra í gegnum

háskólamenntun er ekki einn einfaldur stimpill, held-

hugvit, sköpun, innsæi og skilning. Það mun krefjast

ur bjóða ólíkar námsleiðir upp á ólík tækifæri. Þegar

þess að við getum aðlagað okkur hratt að breyting-

unnið er markvisst að því að tengja háskólamenntun

um heimsins, nýtt tækifæri sem opnast og brugðist

við viðfangsefni og þarfir atvinnulífs og samfélags, þá

hratt við ógnunum. Til þess þurfum við öfluga og vel

lætur árangurinn ekki á sér standa. Það er skýr stefna

fjármagnaða háskóla, framsækið atvinnulíf og kvika

Háskólans í Reykjavík að mennta í samræmi við

samfélagsþjónustu. Hinn valkosturinn er að við verðum ódýrt vinnuafl fyrir aðra. Sá valkostur
hugnast fæstum og því vekur það enn og aft-

Það er engin spurning að heimurinn og störfin okkar munu
breytast gríðarlega á næstu áratugum. Þessi breyting
er svo stór að margir tala þar um fjórðu iðnbyltinguna.
Ísland hefur valkost þegar kemur að þessari framtíð.

ur furðu að ekki skuli vera hávær krafa í samfélaginu um að að efla háskólastarf á Íslandi.
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„Það var alveg greinilegt að
þetta var bíll sem við höfðum
smíðað sjálf enda fékk hann
viðurnefnið Frankenstein hjá
þátttakendum úti.“

Óskar Kúld og Esther Friðriksdóttir.

Fóru á brautina í
fyrstu tilraun
Team Sleipnir var stofnað innan Háskólans í Reykjavík í byrjun árs 2015. Í júlí síðastliðnum tók

gleymdum alveg að hugsa út í.“ Þau eru sammála um

liðið þátt í Formula Student kappaksturskeppni háskólanema sem fór fram á hinni frægu

að þegar þau líti til baka sjái þau að liðið hafi verið of

Silverstone-braut í Englandi. Þetta var í fyrsta sinn sem lið frá HR tók þátt í keppninni en alls fóru
utan 14 nemendur úr verkfræði og tæknifræði auk tveggja kennara. Nemendurnir sáu alfarið um
að smíða og hanna bílinn og var það gert að langstærstum hluta með búnaði sem finna má innan
háskólabyggingarinnar. Stefnt var að því að búa til bíl sem kæmist í gegn um allar öryggisprófanir

fámennt. „En það er bara eitthvað sem maður lærir
af líka.“

10.000 vinnustundir að baki
Formula Student er eitt stærsta verkfræðiverkefni í
heiminum og það eru haldnar slíkar keppnir í næst-

og væri aksturshæfur. Gengi liðsins fór fram úr björtustu vonum. Þau náðu að fara gegnum öll

um öllum heimsálfum og fleiri en ein í Evrópu. „Hvert

öryggis- og reglupróf og tóku síðan þátt í öllum fjórum akstursþáttum keppninnar. Það þykir

einasta smáatriði skiptir máli þegar maður smíðar

mjög góður árangur fyrir lið sem er að taka þátt í fyrsta skipti.

bíl sem á að geta komist í gegnum öryggisprófanir
þar sem farið er yfir tékklista þar sem hver einasti

Esther Friðriksdóttir lauk BSc-námi í heilbrigðisverk-

fyrir skýrsluna okkar en þetta eru allt mikilvægir hlut-

íhlutur verður að standast ákveðnar kröfur,“ segir

fræði síðastliðið vor. Þátttaka hennar í Team Sleipni

ir og tækifæri til að læra hvernig má gera betur, og

Esther. „Já, ég held að það séu örugglega um 10.000

og Formula Student var því síðasta verkefni hennar

að sjálfsögðu sjá hvað við erum að gera rétt. Það er

vinnustundir að baki þessum bíl!“ segir Óskar. Þau

við HR. Hún var einn af fimm bílstjórum HR í keppn-

mikil
vægt bæði í tæknifræði og verkfræði að geta

segjast hafa orðið vör við að þau skáru sig úr í keppn-

inni. Óskar Kúld var liðsforingi en hann er nemandi í

komið ágæti nýrra lausna og hugmynda frá sér á skil-

inni. „Það var alveg greinilegt að þetta var bíll sem

vél- og orkutæknifræði.

merkilegan máta.“

við höfðum smíðað sjálf enda fékk hann viðurnefnið

Þurftum að vita hvernig
allt virkar

Miklu stærra en við héldum

„Í það heila vorum við úti í viku,“ segir Óskar. „Aksturs-

en hún hafði gert sér grein fyrir. „Þetta var ótrúlega

hluti keppninnar var á laugardegi og sunnudegi og þá

skemmtilegt og lærdómsríkt ferli. Sem lið sem var

var keppt á brautinni. Á fimmtudegi og föstudegi fyrir

að taka þátt í fyrsta skipti vissum við lítið sem ekkert

keppnina voru öryggisprófanir og hönnunarþáttur.

hvernig keppnin gengur fyrir sig en við sáum fljót-

Við þurftum líka að flytja kynningu á bílnum og lýsa

lega að hin liðin, sem hafa verið að keppa í mörg ár,

hönnuninni og greina frá kostnaði. Þessi kynning

eru með miklu meiri umgjörð. Sem dæmi má nefna

heppnaðist vel hjá okkur enda þekktum við bílinn út

pittinn okkar en við höfðum ekki hugsað út í það að

og inn og gátum rætt alla hluta hans og smíðinnar

koma með hillusamstæður og kassa til að geyma

á honum fram og til baka.“ Liðin þurftu jafnframt

allt dótið sem fylgir bílnum eins og önnur lið voru

að skila inn hönnunarskýrslu. „Já, maður verður að

með. Þannig að okkar uppsetning var ekki jafn flott

vita hvernig allt virkar. Við fengum afar góða dóma

og hjá flestum öðrum. Það voru ýmsir hlutir sem við

Esther segir keppnina hafa verið miklu umfangsmeiri

Frankenstein hjá þátttakendum úti. Þetta var mikið
púsluspil. Og þó að smíðinni hafi lokið hér í HR áður
en við fórum út þá þurftum við að vera sívinnandi
í keppninni til að laga og bæta.“ Þau voru ánægð
með að hafa fengið spurningar frá öðrum liðum um
hversu oft þau hefðu keppt. „Það var mikið hrós í
sjálfu sér. Það kom til vegna þess að við bjuggum til
okkar eigin vélatölvu og mótorinn var eins sílinders
með forþjöppu auk þess sem við ókum á etanóli en
það er algengara hjá liðum sem keppt hafa oftar en
einu sinni. Enda vorum við afar metnaðarfull þegar
kom að því að ákveða hvernig vélin ætti að vera,“
segir Óskar að lokum.
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Ljósmyndir: Ingi Níels Karlsson og Kári Brekason.

15% BENSÍN OG 85% ETANÓL
Indriði Sævar Ríkharðsson, lektor við
tækni- og verkfræðideild, er umsjónarmaður valnámskeiðsins Hönnun X sem
nemendur tækni- og verkfræðideildarinnar luku á vorönn.

Skemmtilegur andi og samvinna
milli liðanna

Á hverju ári er valið verkefni í Hönnun X sem

að vera úrræðagóðir. „Nemendurnir þurftu að leysa

krefst þess að nemendur nýti fræðin sem þeir

þau vandamál sem komu upp á staðnum og taka

hafa lært yfir árið í verklegum æfingum og raun-

allar ákvarðanir sjálf, við kennararnir máttum bara

hæfum verkefnum. Meðal annars hefur verið

svara spurningum og gefa góð ráð. Þau hafa líka lært

búinn til loftbelgur og eldflaug hefur verið skotið

mjög mikið af þessari reynslu, til dæmis bara hvern-

upp af Mýrdalssandi. Í ár var verkefnið að hanna

ig það er að vinna saman að því að finna lausnir og

og smíða Formula Student kappakstursbíl. Indriði

redda málum. Gott dæmi er þegar athugasemdir

var annar kennaranna sem fylgdi Team Sleipni til

voru gerðar í hljóðprófinu. Þá var einn hópur send-

Englands. „Þetta gekk jafnvel betur en við áttum

ur út í varahlutaverslun til að kaupa aukahljóðkút á

von á. Bíllinn gengur fyrir lífeldsneyti og keppti í

meðan annar var sendur út í matvöruverslun til að

flokki bíla sem nota eldsneyti sem er 15% bens-

kaupa stálull. Án þess að fara út í smáatriði skulum

ín og 85% etanól. Þetta er umhverfisvænna en

við láta nægja að segja að þetta gekk og bíllinn komst

bensín en er erfiðara að mörgu leyti. Það er

áfram.“ Indriði segir það hafa verið ánægjulegt hvað

Næstu ár verður byggt á reynslunni og sá bíll sem

óvanalegt að nýliðar noti þetta eldsneyti og fæst

liðin hjálpuðust að þó að um keppni hafi verið að

er fyrir hendi nýttur sem grunnur fyrir áfram-

lið ná að fara með aksturshæfan bíl í fyrsta sinn.“

ræða. „Já, mér fannst merkilegt hvað liðin voru hjálp-

haldandi þróun.

Áður en komið er út á brautina þurfa liðin að standast ýmis próf eins og öryggispróf og hljóðpróf. Niðurstöður þessara prófana kröfðust þess af nemendum

söm. Til dæmis var liðið frá Delft-tækniháskólanum í Hollandi með færanlegt renniverkstæði
á staðnum og smíðuðu fyrir okkur varahlut og
fengu einhverjar skrúfur í staðinn. Þetta fannst
mér einkenna keppnina, skemmtilegur andi og
samvinna milli liðanna. Eiginlega var ótrúlega
gaman að vera vitni að þessu, samhug og vinskap
milli liða sem voru að keppa sín á milli.“
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Hnakkaþon 2016
Háskólinn í Reykjavík og Samtök fyrirtækja í sjávarúvegi héldu Hnakkaþon í annað skipti í ár.
Hnakkaþonið er keppni fyrir upprennandi sérfræðinga í markaðsmálum, hugbúnaði, tækni,
vörustjórnun o.fl. til að sanna hæfni sína og hæfileika í að þróa og útfæra lausnir fyrir fyrirtæki
í sjávarútvegi. Keppnin er opin öllum nemendum við HR.
Áskorunin að þessu sinni varðaði eitt stærsta vanda-

þann búnað sem þarf um borð í togara svo hann geti

Því næst var haldið til Boston, í boði Icelandair og

mál samtímans, loftslagsmál, í kjölfar tímamóta-

notað rafmagn úr landi, í stað ljósavélar, greiðist upp

bandaríska sendiráðsins, þar sem hópurinn fór á

samkomulags ríkja heimsins í París í fyrra.

á einu og hálfu ári með sparnaðinum af því að nota

eina stærstu sjávarútvegssýningu heims. Á sýn-

rafmagn í stað olíu. Ávinningurinn er því ekki bara

ingunni áttu þau marga fundi með stórum fyrir

fyrir umhverfið heldur jafnframt fyrir efnahag fyrir-

tækjum í sjávarútvegsbransanum þar sem þeim

tækisins. Jafnframt lagði hópurinn til að Þorbjörn yrði

gafst tækifæri til að kynna hugmyndir sínar og fá

fyrsta sjávarútvegsfyrirtækið á Íslandi til að taka upp

endurgjöf á verkefnið. Hópurinn nýtti hverja mínútu

ISO14001 umhverfisstaðal.

til hins ítrasta í Boston. Þau skoðuðu einnig aðstöðu

Verkefnið í ár var að finna leiðir til að bæta umhverfismál og um leið að auka samkeppnishæfi Þorbjarnar hf. í Grindavík. Vinningstillagan var áætlun
um hvernig Þorbjörn gæti aukið notkun rafmagns á
línubátum og frystitogara félagsins, bæði við veiðar
og við bryggju. Í sigurliðinu voru þau Guðjón Smári

Heimsóttu Grindavík og Boston

Guðmundsson, Ingi Svavarsson, Hjálmar Óskarsson,

Þegar sigurinn var í höfn fór hópurinn í heimsókn

Hrönn Vilhjálmsdóttir og Margrét Lilja Hjaltadóttir en

til Þorbjarnar hf. í Grindavík. Þar skoðuðu þau land-

þau koma úr tækni- og verkfræði-, viðskipta- og laga-

vinnslu og togara fyrirtækisins og fengu að kynnast

deild. Í tillögum þeirra kom fram að kostnaðurinn við

því hvernig hugmynd þeirra gæti orðið að veruleika.

Eimskips í Portland, kynntu sér vinnsluna hjá Bristol
Seafood og heimsóttu University of Southern Maine.
Allt þetta varð til að dýpka skilning hópsins á þessari
mikilvægu atvinnugrein. Að lokum er gaman að segja
frá því að Þorbjörn hf. er þegar farinn að vinna með
sigurtillögu hópsins.
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MYNDASAGAN

Lóa Hjálmtýsdóttir @Lóaboratoríum

RANNSÓKN Í FÓKUS
Sigurður Tómas
Magnússon
Atvinnulífsprófessor
við lagadeild

Af hverju?
Dómstólarnir hafa fyrst og fremst það hlutverk að
þjóna samfélaginu og tryggja réttaröryggi. Við undir-

Hvað ert þú að rannsaka?
Ég er að skrifa grein í Tímarit Lögréttu um nýtt millidómstig á Íslandi. Dómstólaskipanin hefur lengi verið
mér hugleikin enda starfaði ég við dómstólana um 15
ára skeið. Að baki þessum greinarskrifum liggur m.a.
rannsókn á dómstólum á millidómstigi í nágrannalöndunum sem ég vann að á árinu 2011 í tengslum
við skýrslu vinnuhóps um millidómstig en hún var

búning nýrrar löggjafar um dómstólaskipanina þarf
ávallt að hafa að leiðarljósi að tryggja að dómstólarnir
geti sinnt þessu hlutverki sínu sem best á sem hagkvæmastan hátt. Hin fjölbreytilega dómstólaskipan í
heiminum bendir hins vegar til þess að hið fullkomna
dómskerfi hafi enn ekki verið skapað. Rannsókn á og
umfjöllun um grundvallarhugmyndir að baki hinni
nýju dómstólaskipan er því verðugt viðfangsefni.

ráðuneytinu að því að semja frumvörp um stofnun

Hverju munu rannsóknir
þínar breyta?

millidómstigs og greinargerðir með þeim en þessi

Þótt nokkuð efnismiklar greinargerðir hafi fylgt frum-

frumvörp voru samþykkt sem lög frá Alþingi vorið

vörpum um millidómstig svara lögin eða greinar-

2016. Í greininni verður fjallað um grundvallarsjónar-

gerðin ekki öllum spurningum um tilurð laganna.

mið sem liggja að baki hinni nýju dómstólaskipan og

Greininni er ætlað að veita innsýn í hvaðan fyrir-

meðferð dómsmála fyrir Landsrétti og Hæstarétti

myndir að hinni nýju dómstólaskipan voru sóttar

samkvæmt hinni nýju skipan. Jafnframt verður hin

og auka skilning á hvers vegna einstaka lausnir voru

nýja dómstólaskipan hér á landi borin saman við

valdar en öðrum hafnað. Greinin ætti því að varpa

dómstólaskipan á hinum Norðurlöndunum.

skýrara ljósi á ýmsa þætti í hinni nýju löggjöf.

gefin út í júní 2011. Jafnframt vann ég með innanríkis
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Enginn er
óhultur fyrir
nýsköpun
Viðskiptadeild
Hallur Þór Sigurðarson
Aðjúnkt í nýsköpunarfræði við
viðskiptadeild

Páll M. Ríkharðsson
Forseti viðskiptadeildar

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

Til umhugsunar: Allt fram streymir endalaust. Um þetta voru þeir
sammála, Heraklítus hinni gríski og Kristján fjallaskáld, þó tvö árþúsund
skildu þá að. Hvað nýsköpun varðar er áhugavert að hafa þetta grunn-
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Forvitni, sveigjanleiki og kjánaskapur
Í þessu samhengi má horfa til þess að viðskipta- og stjórnunarfræðin hafa nú þegar
fjölda tækja og tóla til að fást við áskoranir tengdar framleiðni og hagkvæmni. Þrátt

stef í huga. Ef allt streymir fram og er breytingum undirorpið – þú stígur

fyrir þetta hefur gengið erfiðlega að skilgreina stjórnunartæki og yfirfæranlega

aldrei í sama vatnið – verður fullkominn stöðugleiki og endurtekning

ferla sem framkalla eitthvað umfram stigvaxandi þróun og betrumbætur á vöru

ómöguleiki. Í staðinn verður nýsköpun nauðsynleg og ófrávíkjanleg,
fremur en að vera sjaldgæf undantekning. Að stuðla að breytingum ætti
að reynast auðveldara en að skapa stöðugleika.

og þjónustu sem fyrir er. Raunar bendir margt til þess að það þurfi annað til en
aukna stýringu þegar kemur að nýsköpun, að til að færa sér í nyt straum breytinga
þurfi forvitni, sveigjanleika og jafnvel komi kjána- og leikaraskapur sér vel til að
ná fram nýjum sjónarhornum og skapa tækifæri. Greining aðstæðna og tækifæra

Því er stundum haldið fram að áhugi á nýsköpun fylgi helst hagsveiflum, að áhersla

út frá stöðluðum og vel þekktum líkönum – að öllum líkindum hinum sömu og

á nýsköpun aukist í kjölfar efnahagslegra þrenginga þegar samfélög þarfnast

samkeppnisaðilarnir nota – leiðir sjaldan til róttækra breytinga.

atvinnusköpunar. Slíkar ályktanir eru ekki úr lausu lofti gripnar, eins og Íslendingar
hafa upplifað undanfarin ár. Þetta breytir því hins vegar ekki að stöðugur stígandi
hefur verið í áherslum og áhuga á nýsköpun undanfarna áratugi. Í alþjóðlegu samhengi hefur skýringanna verið leitað í þeim samfélagsbreytingum sem hafa orðið
í kjölfar eftirstríðsáranna. Hér er átt við víðtækar breytingar í átt til frjálsræðis og
lýðræðis, örar tækninýjungar, ásamt byltingu í samgöngum. Allt hefur þetta orðið
til þess að auka flæði fólks, fjármagns, upplýsinga og þekkingar í mæli sem á sér
ekki sögulega hliðstæðu.

Fjórða iðnbyltingin

Gagnrýnin og skapandi hugsun nauðsynleg
Þýðir þetta þá að nýsköpun sé ekki hægt að kenna eða læra? Er nýsköpun einhverskonar náðargáfa útvalinna? Síður en svo. Raunar má snúa þessum vangaveltum á
haus því fátt skilgreinir manninn betur en forvitni og hæfileikarnir til að laga sig að
ótrúlegustu aðstæðum með hjálp innsæis og skynsemi. Á sama tíma er á það bent
úr mismunandi áttum að viðskiptaháskólar og raunar háskólar almennt, þurfi að
auka færni nemenda sinna á nýjum sviðum til að bregðast við breytingum í hinu
alþjóðlega umhverfi og þörfum þess. Áfram er vissulega þörf á því að nemendur
geti greint og leyst flókin og breytileg vandamál, en á sama tíma þarf hugsunin að

Þessi þróun hefur verið kölluð fjórða iðnbyltingin og mun koma til með að hafa

vera gagnrýnin og skapandi. Viðteknar lausnir og aðferðir má ekki taka sem gefnar,

mikil áhrif í framtíðinni. Sé í þessu tilliti litið aftur til upphafs níunda áratugarins

heldur þarf að hvetja nemendur til þess að koma auga á nýja möguleika og leita

voru aðeins fáeinir háskólar, fyrst og fremst í Bandaríkjunum, sem buðu upp á

nýrra leiða þegar tekist er á við áskoranir. Hvað varðar hæfni til nýsköpunar verða

kennslu í nýsköpun og þá einkum í tengslum við stofnun lítilla fyrirtækja. Að sama

þættir eins og tilraunir, leikur og samkennd mikilvægir.

skapi var fræðiritum með áherslu á nýsköpun vart til að dreifa. Í dag aftur á móti,
ættum við í erfiðleikum með að finna þann viðskiptaháskóla eða -deild sem ekki
kennir nýsköpun í einhverju samhengi.

Hugtakið ekki skorðað við eitt fagsvið

Mótun á nýrri námsbraut í nýsköpun við HR
Með vaxandi áherslum á nýsköpun í kennslu og rannsóknum heldur Háskólinn í
Reykjavík áfram að efla stöðu sína sem nýsköpunarháskóli. Nýlega hafa verið stigin
skref í átt til aukins samstarfs og samþættingar á milli deilda og sérsviða til að efla

Raunar virðast fá takmörk vera fyrir því hvað hægt er að setja aftan eða framan við

nýsköpun, til að mynda með mótun á nýrri þverfaglegri námsbraut á meistarastigi.

orðið nýsköpun og er hugtakið notað langt út fyrir stofnun nýrra fyrirtækja. Eflaust

Með þessu standa vonir til þess að þekkingar- og samstarfsgrundvöllur nemenda

má færa rök fyrir því að áðurnefndur sveigjanleiki hugtaksins nýsköpunar hafi orðið

eflist og aukist, ásamt fjölbreytileika nýrra tækifæra. En eitt af grundvallarmark-

til þess að það þynnist út og merkingin verði óljós. Hins vegar gefur þessi sveigjan-

miðum háskólans með áherslu á nýsköpun er að nemendur hans verði enn betur

leiki einnig til kynna að hér er á ferðinni hugtak sem ekki verður skorðað við eitt

í stakk búnir til að skapa ný tækifæri fyrir íslenskt samfélag og sjálfa sig um leið.

fagsvið eða gert mælanlegt út frá einu gildi (sbr. fjárhagslegur hagnaður). Til þess

Háskólinn mun sjálfur einnig halda áfram að efla beina þátttöku sína í nýsköpun í

að ná utan um nýsköpun þurfum við að hugsa þvert á sérsvið og mælistikur og í átt

íslensku samfélagi og nú í haust er HR til að mynda að hleypa af stokkunum stóru

til samfélags og mannlegrar hæfni í breiðara samhengi en við höfum tilhneigingu

tveggja ára samstarfsverkefni (REAP) við MIT í Boston og öfluga aðila í íslensku

til, til að mynda innan hagfræði, verkfræði, tölvunarfræði, lögfræði og stjórnunar.

samfélagi. Markmið verkefnisins er í grunninn að skapa ný störf og efla þjóðarhag.

Viðteknar lausnir og aðferðir má ekki taka sem gefnar,
heldur þarf að hvetja nemendur til þess að koma auga á
nýja möguleika og leita nýrra leiða þegar tekist er á við
áskoranir. Hvað varðar hæfni til nýsköpunar verða þættir
eins og tilraunir, leikur og samkennd mikilvægir.
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Við vitum hvað virkar
Íslensk þekking er grunnur forvarnarstarfs um alla Evrópu sem miðar að því að draga úr vímu-

lega hegðun þeirra. Þannig geti einstaklingur haft

efnanotkun unglinga. Þessi þekking er afrakstur tveggja áratuga rannsókna sem leiddar eru

neikvætt viðhorf til áfengis en samt ákveðið að neyta
þess. „Gott dæmi er bara reykingar. Um helmingur

af dr. Ingu Dóru Sigfúsdóttur en hún er prófessor við sálfræðisvið viðskiptadeildar Háskólans í

unglinga sem reykir finnst mikilvægt að reykja ekki.“

Reykjavík og Columbia-háskóla í New York.

Það þurfti því að taka nýja stefnu og nálgast málin

Inga Dóra Sigfúsdóttir hélt erindi á allsherjarþingi

milli kannana við að styrkja verndandi þættina og

frá annarri hlið. Þannig varð til rannsóknin Ungt fólk.

Sameinuðu þjóðanna í New York síðastliðið vor. Þar

draga úr áhættunni. Þetta er mikið starf, sem Jón Sig-

„Við byrjuðum að leggja fyrir könnun í efstu bekkjum

kynnti hún árangur Íslendinga í forvörnum en hann

fússon framkvæmdastjóri Rannsókna og greininga

grunnskóla, á hverju ári. Við vildum skilja unga fólkið

hefur vakið mikla eftirtekt. Í erindinu lýsti Inga Dóra

ber hitann og þungann af,“ segir Inga Dóra.

okkar og heiminn þeirra. Aðstæður, heilsu, tilfinn-

hvernig við höfum farið að því hér á landi að draga
svo um munar úr drykkju, reykingum og kannabisneyslu unglinga á tæpum tveimur áratugum.

Samfélagsnálgun, rannsóknir
og samvinna

ingar, hegðun. Svo vildum við nota niðurstöðurnar til

Rokkstjörnur í forvarnarstarfi
„Við vildum breyta aðferðum í forvarnarstarfi, í þá átt

að bæta samfélagið,“ segir Inga Dóra.

Dóra, og bætir við að upphafsmaður rannsóknanna

Mikilvægt að fresta því að
byrja að drekka

að byggja starfið alfarið á rannsóknum,“ segir Inga
sé lærifaðir hennar, Þórólfur Þórlindsson, prófessor.

Meðal þess sem fram kom í gögnunum var að skóla-

Íslenska forvarnarmódelið er nú starfrækt í tæplega

„Árið 1997, um það bil sem ég var að byrja að rann-

árgangur sem mælist yfir meðallagi í vímuefnanotk-

30 borgum í Evrópu undir heitinu „Youth in Europe –

saka þetta, þá snerust forvarnir að mestu leyti um að

un við 13 ára aldur heldur neyslunni áfram í fram-

A Drug Prevention Program“ (YiE). Þar koma saman

segja unglingum frá neikvæð-

íslenskir vísindamenn, Reykjavíkurborg og ECAD

um hliðum vímuefnanotkun-

(European Cities Against Drugs) ásamt þeim sem

ar og starfið var næstum ein-

móta stefnu og starfa með ungu fólki í þessum borg-

göngu í skólunum. Þetta var

um. Verkefnið byggir á þremur lykilþáttum: samfé-

oft þannig að fyrrum neyt-

lagsnálgun, rannsóknarvinnu og samvinnu vísinda-

endur deildu reynslu sinni,

manna, stefnumótenda og fagfólks. Inga Dóra, sem

stundum jafnvel rokkstjörnur

jafnframt er yfirmaður rannsókna hjá Rannsóknum

sem sögðu krökkunum að

og greiningu, rannsóknarmiðstöð innan HR sem sér-

einfaldlega segja nei við eitur

hæfir sig í rannsóknum á högum og líðan ungs fólks,

lyfjum og áfengi. Þarna var

segir að módelið byggi á niðurstöðum rannsókna

sem sagt verið að reyna að

fyrst og fremst og vilja hjá hinu opinbera til að nýta

breyta viðhorfi unglinganna.“

slíkar niðurstöður. „Árlega leggjum við fyrir kannanir

Hún segir rannsóknir aftur

meðal ungs fólks í öllum borgunum, lesum í áhættu-

á móti sýna að viðhorf ung-

og verndandi þætti og vinnum síðan með fólkinu á

linga samræmist ekki endi-

Inga Dóra og samstarfsfólk hennar hélt upp á 10 ára afmæli
Youth in Europe verkefnisins með ráðstefnu í Búkarest í haust.

„

„Neysla áfengis meðal
íslenskra unglinga á
Íslandi var sú mesta í
Evrópu árið 1998, en
árið 2015 sú minnsta.“

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

ÁRANGUR Í FORVÖRNUM
Á ÍSLANDI SÍÐASTLIÐIN 20 ÁR*

Hlutfall þeirra ungmenna sem sögðust hafa
orðið drukkin í mánuðinum áður en þau
svöruðu könnuninni.

haldsskóla. Með stefnumótun hjá yfirvöldum og

Fann áhugasviðið
innan sálfræðinnar
í sálfræði frá viðskiptadeild HR í júní síðastliðnum.

til að reyna að hafa áhrif á hegðun þessa aldurshóps,

Hún lauk vettvangsnámi á geðsviði Landspítala.

í stað þess að reyna að breyta viðhorfum þeirra.

Hver voru helstu verkefnin?

„Með því að breyta félagslegum aðstæðum er hægt

Mín verkefni fólust aðallega í ýmis konar þróunar-

að breyta hegðun. Þannig hefur á síðustu árum hér á

og rannsóknarvinnu á sviði klínískra rannsókna en

Íslandi verið minni áhersla lögð á að fræða unglinga
um neikvæðar afleiðingar heldur er reynt að virkja

Hlutfall þeirra sem höfðu prófað kannabis

þá í æskulýðsstarfi og íþróttum. Skýrar aðgerðir sem

einu sinni eða oftar á ævinni.

þessar bera árangur.“ Sem dæmi um fleiri slíkar að-

á þessum tíma vorum við að skoða þjónustunýtingu
og afdrif þolenda kynferðisofbeldis sem leitað höfðu
á Neyðarmóttöku Landspítala á árunum 2010-2014.
Ég tók meðal annars þátt í úrvinnslu heimilda,

gerðir er hækkun leyfilegs aldurs á neyslu áfengis

kóðun og innslætti hrágagna og tölfræðiúrvinnslu

og tóbaks. Einnig hefur auglýsingabann á þessum

ásamt ýmsum öðrum tilfallandi verkefnum.

vörum haft áhrif. Íþróttastarf hefur fengið aukið fjár-

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

magn og settar voru reglur um útivistartíma. Foreldrar voru hvattir til að eyða meiri tíma með börnum

Öll þessi rannsóknarvinna kom sér afar vel þegar

sínum, til dæmis á tyllidögum eins og 17. júní, en

ég fór sjálf að gera mitt lokaverkefni. Ég fékk líka

áður fyrr var algengara að á þeim degi færu unglingar

afar góða innsýn í starf klínískra sálfræðinga og

einir síns liðs niður í miðbæ og neyttu áfengis.

„Rannsóknir okkar leiddu í ljós að tengsl við fjölskyldu,

NEMAR Í STARFSNÁMI

Anna Margrét Hrólfsdóttir útskrifaðist úr BSc-námi

sveitarfélögum voru niðurstöðurnar nýttar markvisst

Gæðatími virkar ekki
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Hlutfall þeirra ungmenna sem eyddu talsverðum
tíma með foreldrum á virkum dögum.

það hjálpaði mér að finna mitt áhugasvið innan
sálfræðinnar. Að fá tækifæri til þess að starfa á þeim
starfsvettvangi sem maður hefur áhuga á að starfa
á í framtíðinni er eitt og sér alveg frábært. Ég fékk

þrýstingur frá jafnöldrum og framboð á tómstundum

þarna góða starfsreynslu sem er að nýtast mér mjög

eru þeir þættir sem skipta mestu máli um það hvaða

vel núna en í kjölfar útskriftar bauðst mér staða á

leið unglingar fara. Þegar litið er sérstaklega á hlut

geðsviðinu sem felur í sér svipuð verkefni og ég var

foreldra er það þrennt sem skiptir mestu máli: Að

að fást við í starfsnáminu.

börn og unglingar finni tilfinningalegan stuðning og
að þau finni að foreldrar þeirra viti hvar þau eru og

Kom eitthvað þér á óvart?

með hverjum.“ Svo er það tíminn sem snýst hreinlega

Það sem kom mér aðallega á óvart var hversu mikið

um magn, ekki gæði – öfugt við það sem margir gætu

ég hafði lært á þessum stutta tíma og hversu góð

haldið. „Það er algengt að foreldrar reyni að pakka

reynsla þetta raunverulega var. Þarna erum við að

samverutímanum í eitthvað sem kallað er gæðatími,
en það er betra að eyða bara eins miklum tíma og
þú getur með barninu eða unglingnum, jafnvel bara

Nemendur í 10. bekk sem taka virkan
þátt í íþróttum.

fá tækifæri til þess að láta reyna á þá þekkingu sem
við höfum fengið í bóknáminu.

til að hanga og gera ekki neitt sérstakt. Þess vegna
að horfa saman á sjónvarpið. Þetta er einfaldlega

enzo1291
Háskólinn í Reykjavík

gríðarlega mikilvægur liður í því að draga úr mögulegri áhættuhegðun barnsins þíns.“

Ekki herferð heldur bylting
Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vor fór Inga
Dóra yfir tölur sem sýna svart á hvítu hvað hægt
er að gera þegar gögn og rannsóknir eru notuð og
stefnumótun byggir á samvinnu hins opinbera, rann-

Hlutfall þeirra sem reyktu daglega.

sakenda og fagfólks. Árangur okkar á Íslandi ber
þessu vitni og er í raun ekkert minna en ótrúlegur;
neysla áfengis meðal íslenskra unglinga á Íslandi
var sú mesta í Evrópu árið 1998, en árið 2015 sú
minnsta. „Fólki þykir gott að heyra að þetta sé hægt,“
segir Inga Dóra. „Reynsla okkar sannar það.“ Skilaboð
Ingu Dóru í New York voru að hverfa frá afmörkuðum
verkefnum og leggja alvöru tíma og vinnu í verkefnið.
„Ég sagði að það verði að virkja alla í einu, jafnaldra,
skóla, fjölskyldur og þá sem skipuleggja æskulýðsstarf. Forvarnir þurfa alltaf að vera í gangi, alls staðar.
Þetta er ekki herferð, heldur hljóðlát bylting.“

Hlutfall unglinga sem höfðu verið úti við eftir kl. 22.
*Niðurstöður úr könnuninni Ungt fólk sem
lögð er fyrir nemendur í 10. bekk á hverju ári.

enzo1291 And sometimes we even look serious
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Brautskráðir nemendur
ánægðir með HR
Háskólinn í Reykjavík gerir árlega könnun meðal útskriftarnema til að kanna viðhorf þeirra til
háskólans og námsins sem þeir voru að ljúka. Könnunin í vor var gerð af Maskínu 31. maí til 23. júní.
641 voru í úrtaki og svarhlutfall var 83,5%. Líkt og undanfarin ár voru niðurstöðurnar mjög góðar og
ljóst er að HR-ingar eru mjög ánægðir með háskólann sinn.

Góður undirbúningur fyrir atvinnulífið og frekara nám

8,5 í meðmælaeinkunn

Milli 80 og 90% þeirra útskriftarnema sem stefndu á vinnumarkaðinn voru komin
með vinnu fyrir útskriftina.

Útskriftarnemar gáfu HR meðmælaeinkunnina 8,5
þegar þeir voru beðnir um að gefa líkunum á því
hvort þeir myndu mæla með HR sem góðum skóla
við vini og kunningja, einkunn á bilinu 0-10.

Á heildina litið, hversu vel eða illa telur þú að nám þitt
við HR undirbúi þig fyrir atvinnulífið?

Á heildina litið, hversu vel eða illa telur þú að nám þitt
við HR undirbúi þig fyrir frekara nám?

62%

útskriftarnema gáfu
HR meðmælaeinkunn
upp á 9 eða 10.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
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Flestir stefna á frekara nám
58% þeirra sem luku grunnámi við HR í vor stefndu á framhaldsnám í
haust. Af þeim stefndi rúmur helmingur á framhaldsnám erlendis og um
þriðjungur á áframhaldandi nám við HR.

„Ég tel mig vera í stakk búna/búinn að takast á við
áskoranir tengdar samfélagsábyrgð fyrirtækja.“

11%

útskriftarnema segja draumavinnustaðinn
vera að vera sjálfstætt starfandi.

Markmið á
vinnumarkaði

Vinna að áhugaverðum verkefnum 18,7%

Að starﬁð veiti mér krefjandi áskorun 13,5%
Að vera í vel launuðu starﬁ 13,5%

Að hafa jafnvægi milli vinnu og einkalífs 12,3%

Að vera metin(n) að verðleikum 12,3%

Að vinnan skili sér í framförum og betra samfélagi 9,8%
Að búa við gott starfsöryggi 9,0%

Að vera vel metin(n) af samstarfsfélögum 4,5%
Að það sé tekið eftir framlagi mínu á vinnustað 4,0%

Annað 1,5%

Að vera á hærri launum en skólafélagar mínir 0,3%

Að fá stöðuhækkanir 0,3%
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Íslensk umhverfismál
í alþjóðlegu samhengi
Tækni- og
verkfræðideild
Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir
Forseti tækni- og verkfræðideildar

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

Sem verkfræðingur sem unnið hefur að orkumálum hef ég ferðast víða
og hitt marga sem þekkja til orkumála á Íslandi. Þetta fólk er gjarnan
uppnumið yfir þeirri einstöku stöðu sem við Íslendingar erum í, að öll
raforkuframleiðsla sé frá endurnýjanlegum orkugjöfum og að mikill
meirihluti húshitunar sé með beinni nýtingu jarðhita. Á Íslandi eru
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Álframleiðsla jákvæðasta framlag
Íslands til loftslagsmála
Skoðum nokkrar tölur. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi á Íslandi
er í dag um 4,5 milljónir tonna koltvísýringsígilda á ári. Þar af stafa um 800 þúsund tonn frá samgöngum, 750 þúsund tonn frá landbúnaði og 440 þúsund tonn
frá sjávarútvegi. Um tvær milljónir tonna stafa frá iðnaði og efnanotkun, þar af

haldnar ráðstefnur um vistvæna orku, Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóð-

tæplega 1.400 þúsundir tonna vegna framleiðslu á 870 þúsund tonnum af áli.

anna hefur starfað á Íslandi í hátt á hálfa öld og stór hópur nemenda

Mikla orku þarf til að framleiða ál. Meirihluti áls í heiminum í dag er framleiddur

frá öllum heimshornum kemur til Háskólans í Reykjavík í meistaranám
í sjálfbærri orku við Iceland School of Energy á hverju ári. Ef allar þjóðir
heims hefðu sambærilegan orkubúskap og við Íslendingar þá væri
hnattræn hlýnun alls ekki það vandamál sem við blasir í dag.
Sem íslenskur sérfræðingur á sviðinu er notalegt að baða sig í þessari athygli. En
er þessi árangur til kominn af því að við séum svo snjöll? Við því er ekki einfalt
svar. Við höfum notið þeirrar blessunar að vera fá og búa í landi sem er ríkt af
endurnýjanlegum orkuauðlindum. Við höfum líka tekið góðar ákvarðanir sem ekki
voru sjálfsagðar, til dæmis um að nýta jarðhita til húshitunar í Reykjavík á tímum
heimskreppunnar miklu. Ekki var sjálfgefið að stíga þau skref í erfiðu árferði og að
baki er mikil fjárfesting sem við njótum sannarlega góðs af í dag, meira en 80 árum

með raforku frá kolaorkuverum, og gildir það um yfirgnæfandi meirihluta þeirra
verksmiðja sem byggðar hafa verið á síðasta áratug. Framleiðsluaukning á áli hefur fyrst og fremst orðið í Kína, á strjálbýlum svæðum með aðgengilega kolaorku.
Væru þessi 870 þúsund tonn af áli framleidd við slíkar aðstæður í Kína, væri losun
vegna starfseminnar um 13 milljónir tonna ár hvert. Ekki er hægt að halda því fram
að álið yrði ekki framleitt, heimsframleiðslan jókst um 500 þúsund tonn á árinu
2015, fyrst og fremst í Kína. Þar með má segja að álframleiðslan á Íslandi ein og
sér spari heimsbyggðinni losun upp á 11,6 milljónir tonna af koltvísýringi ár hvert.
Þetta er ríflega tvöföld árleg heildarlosun frá Íslandi. Þar með er ekki sagt að Ísland
eigi að byggja fleiri álver og virkja fyrir þau, það væri varla skynsamlegt frá sjónarhóli fjölbreytni og áhættudreifingar. En frá sjónarhóli umhverfisins er rekstur
þessara álvera sennilega jákvæðasta framlag Íslands til loftslagsmála í dag.

eftir að hafist var handa.

Náttúra Íslands stórkostleg

Fyrst hægt að ná stærðarhagkvæmni með stóriðju

Það er óumdeilt að náttúra Íslands er stórkostleg og sérstök. Óvíða í Evrópu má

Sömu sögu er að segja af virkjun fallvatnanna, þar sem fyrst varð hægt að ná
stærðarhagkvæmni og arðsemi með tilkomu stóriðju á seinni hluta síðustu aldar.
Norðmenn fóru í gegnum þá þróun fyrr á tuttugustu öldinni og eru nú búnir að
virkja nánast alla stóra virkjanakosti. Í dag eru flestar virkjanir þeirra skuldlausar og
mala gull án mikils tilkostnaðar fyrir eigendur sína sem í flestum tilfellum eru ríki og
sveitarfélög. Vegna þessa fær Noregur mikla auðlindarentu af sínu virkjaða vatnsafli.

Rök um minni losun gróðurhúsalofttegunda
ekki tekin gild
Þrátt fyrir þetta er það þannig að við þurfum eiginlega að fara erlendis til að fá
þessa jákvæðu athygli. Innanlands virðist umræðan öll vera á þann veg að virkjanirnar séu af hinu illa, þar sem tilvist þeirra hefur í för með sér umhverfisáhrif.
Standa þurfi gegn frekari virkjunum af sömu ástæðu. Þau rök að raforka sem kem-

finna tilsvarandi svæði þar sem lítt röskuð náttúra blasir við, þó íslensk náttúra hafi
vissulega breyst í aldanna rás meðal annars vegna uppblásturs og gróðureyðingar.
Meðal þess sem er svo sérstakt við íslensku náttúruna er víðernið og sjóndeildarhringurinn. Það gerir landslagið líka enn viðkvæmara fyrir inngripum og mannvirkjum, það verður allt svo sýnilegt í landslaginu. Þeir sem hanna mannvirki sem reisa
á í íslenskri náttúru þurfa því að sýna sérstaka nærgætni.

Loftslagsbreytingar valda gríðarlegum vanda
Mannkynið stendur frammi fyrir miklum vanda vegna losunar koltvísýrings og
annarra gróðurhúsalofttegunda sem valda loftslagsbreytingum á heimsvísu. Hætt
er við að loftslagsbreytingar muni á komandi árum valda meiri breytingum og
þjóðflutningum í heiminum en við höfum áður kynnst á sögulegum tíma. Flóttamannavandinn sem við þekkjum í dag er sennilega bara forsmekkurinn.

ur frá íslensku vatnsafli eða jarðgufuvirkjunum valdi hverfandi losun gróðurhúsa-

Margir litlir hlutir hafa samanlagt mikið vægi

lofttegunda og komi í stað erlendrar kolaorku eru hreinlega ekki tekin gild sem rök-

Það er óábyrgt að loka augunum fyrir því hversu mikill hluti losunar gróðurhúsa-

semd af stórum hluta landsmanna. Miðað við stöðu á rammaáætlun blasir við sú

lofttegunda er vegna orkuframleiðslu. Á heimsvísu er um fjórðungur heildar

mynd að nokkrir tiltölulega litlir kostir verði settir í nýtingarflokk, en mjög stór hluti

losunar vegna raforku og varmaframleiðslu og fjórðungur í viðbót vegna annarrar

af valkostum til orkunýtingar verði lagður til hliðar vegna náttúruverndarsjónar-

orkunotkunar og samgangna. Þó litla Ísland vegi ekki mikið í heildarlosun í heim-

miða. Þar á meðal má nefna virkjun vindorku á lítið áberandi stað á röskuðu svæði

inum, verður ekki ráðið við vandann vegna hnattrænnar hlýnunar nema margir

við Búrfell sem hlaut ekki brautargengi og er sett í biðflokk af óljósum ástæðum.

aðilar geri marga litla hluti sem samanlagt hafa mikið vægi. 100 MW af raforku
frá vatnsafli eða jarðhita sem kemur í stað raforku frá kolaorku
einhvers staðar annars staðar minnkar losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum um tæplega 800 þúsund tonn á ársgrund-

100 MW af raforku frá vatnsafli eða jarðhita sem
kemur í stað raforku frá kolaorku minnkar losun
gróðurhúsalofttegunda í heiminum um tæplega
800 þúsund tonn á ársgrundvelli. Þetta þarf að
vega á móti náttúruverndarsjónamiðum þegar
ákvörðun er tekin um verndun eða virkjun.

velli. Þetta þarf að vega á móti náttúruverndarsjónamiðum
þegar ákvörðun er tekin um verndun eða virkjun.
Við eigum bara eina jörð og þurfum að fara vel með hana. Því er
mikilvægt að nýta frekar þær gjafir hennar sem endurnýja sig
heldur en hinar sem að klárast en það þarf að gera af varfærni
og virðingu fyrir náttúrunni svo við og afkomendur okkar getum áfram notið fegurðar íslenskra víðerna.
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STELPUR OG TÆKNI 2016
Girls in ICT- dagurinn
Háskólinn í Reykjavík hvetur konur til náms í tæknigreinum og liður í þeirri hvatningu er verkefnið
Stelpur og tækni þar sem stelpur fá að kynnast tækninámi og tæknistörfum. Um fjögur hundruð
stelpur úr 9. bekkjum grunnskóla af Reykjavíkursvæðinu og Austurlandi komu saman í HR í apríl
2016 en þá var dagurinn haldinn í þriðja skipti.
Dagurinn hófst á fyrirlestri frá Sölku Sól sem sagði að stelpur ættu ekki að láta neitt stoppa sig. Að því loknu var
hópnum skipt upp í smærri hópa þar sem stelpurnar tóku að sér mismunandi verkefni undir handleiðslu kennara
HR og að því loknu var brunað í tæknifyrirtæki þar sem fyrirtækin kynntu fyrir þeim alls kyns möguleika og verkefni
sem eru í boði í tæknigeiranum. Verkefnið er alþjóðlegt og er lykilmarkmiðið að brjóta niður staðalímyndir. Dagurinn
í ár var styrktur af samfélagssjóði Alcoa.

Salka Sól: „Ætli við sem
samfélag, séum bara
vanari að sjá stráka í
forgrunni og í sviðsljósinu?
Nú er komið að okkur
stelpunum að taka pláss.“

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
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Tók á móti stelpunum
hjá Meniga
Nafn: Renata Blöndal
Menntun: MSc í Management Science and Engineering frá
Columbia háskóla í New York

Hvaða skilaboðum finnst þér mikilvægt að koma til
stúlkna um tækifæri í tæknigeiranum?
Tæknigeirinn er feykilega vítt hugtak, þar er af nógu af taka og allir sem
hafa áhuga finna eitthvað við sitt hæfi. Einsleitni er af hinu slæma og
það vantar sárlega fleiri stelpur til þess að þróa og skapa, taka mikilvægar ákvarðanir og leysa vandamál framtíðarinnar.

Hvers vegna skiptir máli að stelpur, jafnt sem
strákar, mennti sig og starfi í tæknigeiranum?
Tækniiðnaðurinn er í mikilli útrás og vex ár frá ári. Þar er afar mikil þörf
á hæfum einstaklingum til þess að taka þátt í þróun og stefnumótun,
og þar liggja einmitt stóru tækifærin. Það að tæknigeirinn sé bara fyrir
stráka er gamalt og úrelt viðhorf. Tækni er framtíðin og því er augljóst
að við þurfum að taka þátt í að móta hana. Við stelpurnar getum ekki
setið á hliðarlínunni og vonað að strákarnir geri þetta rétt. Við þurfum
bara að þora að taka skrefið!

Hvernig fannst þér að taka þátt í Stelpur og tækni?
Algjörlega frábært! Fyrirmyndir skipta mjög miklu máli og því er mikilvægt fyrir ungar stelpur að sjá aðrar stelpur njóta sín í tæknistörfum.

Lærdómsríkt starfsnám
í Samkeppniseftirlitinu
við lagadeild og er þessa dagana í starfsnámi hjá

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

Samkeppniseftirlitinu.

Starfsnámið gefur mér kost á að takast á við

Vilhjálmur Herrera Þórisson stundar meistaranám

Hver eru helstu verkefnin?
Verkefnin eiga það sameiginlegt að tengjast með
einum eða öðrum hætti álitaefnum í samkeppnisrétti. Hlutverk Samkeppniseftirlitsins er að annast
framkvæmd á samkeppnislögum nr. 44/2005 sem
fjalla fyrst og fremst um fjóra hluti, þ.e. samninga sem raska samkeppni, hegðun sem raskar

raunveruleg álitaefni í atvinnulífinu. Ég get parað
námsefnið við raunverulegar aðstæður. Það skilar
sér í betri skilningi á þeim verkefnum og þeirri
ábyrgð sem fylgir því að fást við lögfræðileg álitaefni.
Starfsnámið hefur strax verið mjög lærdómsríkt og
mun án efa reynast vel í hverju því sem tekur við
eftir nám.

samkeppni, samruna og opinberar samkeppnis

Hefur eitthvað komið þér á óvart?

hömlur.

Það hefur komið mér skemmtilega á óvart hversu
vel er tekið á móti starfsnemum og hversu greiðan
aðgang starfsnemar hafa að mannafla og sérfræðiþekkingu.

NEMAR Í STARFSNÁMI
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Frá byggðum
Inúíta til
kosningafundar
hjá Trump

þar sem hann naut framúrskarandi rannsóknar
umhverfis. „Ég komst að því að bókasafnið þar átti til
að mynda allt efni sem ég hef gefið út á enskri tungu.
Auk þess var ég með bókasafnsfræðing mér til aðstoðar sem jafnframt var lögfræðingur, sérmenntaður í þjóðarétti. Íþróttaaðstaðan fyrir nemendur var
ótrúleg, og svo mætti lengi telja. Þetta var skemmtileg reynsla.” Tímanum við Duke varði Bjarni Már til
að vinna rannsókna sína um hvort Bandaríkin geti
afmarkað ytri mörk landgrunns síns fyrir utan 200
sjómílur. „Rannsóknin veltir upp ýmsum spurningum þar sem Bandaríkin eru ekki aðilar að hafréttar-

Bjarni Már Magnússon er dósent við lagadeild HR og sérfræðingur í hafrétti. Síðustu 18 mánuði

samningi Sameinuðu þjóðanna.” Við Duke-háskóla

hefur hann starfað ásamt 17 öðrum vísindamönnum frá aðildarríkjum Norðurskautsráðsins í verk

hitti Bjarni marga helstu bandarísku sérfræðingana í

efni sem heitir Fulbright Arctic Initiative. Hugmyndin á bak við rannsóknarsamstarfið er að leiða

málaflokknum í Colorado, Miami og Washington DC.

saman þverfaglegan hóp sérfræðinga til rannsóknarstarfa á sviðum vatns, orku, heilsu og innviða.

Fræddi skólabörn um
Norðurskautið

Fulbright Arctic Initiative-verkefnið, sem bráðum

var maður í þessu þróaða ríki sem Kanada er. Sam-

rennur sitt skeið á enda, kallaði á samráð og sam-

félagið stendur frammi fyrir gríðarlegum félags

vinnu rannsóknarteymisins allan tímann sem það

legum vandamálum auk þess sem grundvallarinnviði

stóð yfir. Vísindamennirnir sóttu á þessum tíma þrjá

vantaði að miklu leyti. Fólkið sem ég hitti var mjög

fundi, í Iqaluit í Baffinlandi í Kanada, Oulu í Finnlandi

almennilegt og það var mjög lærdómsríkt fyrir mig

og Washington DC í Bandaríkjunum. Þar að auki

sem sit á rassinum alla daga, er ekki í rannsóknum

hittist undirhópurinn sem Bjarni tilheyrði í Fairbanks

„úti á akrinum“ og hef litla sem enga þekkingu á lífs-

í Alaska og í Saskatoon í Saskatchewan í Kanada, og

háttum nútíma frumbyggja, að fá dýpri innsýn í líf

því óhætt að segja að Bjarni Már hafi heimsótt staði

þeirra og hversu illa hefur verið komið fram við þá.“

sem hann annars hefði sennilega ekki fengið tækifæri til að kynnast.

Lærdómsríkt ferðalag

Bókasafnsfræðingur
sérmenntaður í þjóðarétti

Leið Bjarna Más lá aftur til Washington DC fyrir stuttu
þar sem hann tók þátt í alls kyns viðburðum tengdum
Norðurslóðum, auk þess sem hann kynnti niðurstöður rannsókna sinna. Smithsonian náttúrúvísindasafnið var með sérstaka sýningu þar sem Bjarni Már
kynnti rannsóknir sínar fyrir gestum safnsins. „Já, ég
hitti bandaríska skólakrakka og fjölskyldur þeirra og
fræddi þau um Norðurskautið.” Hópurinn fór einnig
í bandaríska utanríkisráðuneytið, finnska sendiráðið,
National Academy of Sciences og fleiri staði og var
greinilega um afar glæsilega dagskrá að ræða. Bjarni

Hver og einn fræðimannanna dvaldi einnig í

tekur undir það. „Bandaríkjamenn eru í forsvari núna

„Það var merkilegt að koma til Iqaliut sérstaklega.

Bandaríkjunum við rannsóknir. Bjarni Már var í tvo

í Norðurskautsráðinu og maður verður var við að

Þetta var eins og að koma í þriðja heiminn en samt

mánuði við lagadeild Duke-háskóla í Norður Karólínu

þeir eru að minna á sig.”

„

„Ég komst að því að
bókasafnið átti allt efni
sem ég hef gefið út á
enskri tungu.“

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
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24 milljónir til
rannsókna
Öflug tengsl við atvinnulífið eru ein af grunnstoðum Háskólans í Reykjavík og nemendur og
fræðimenn vinna meðal annars rannsóknar- og nýsköpunarverkefni í samstarfi við fyrirtæki
og stofnanir. Samstarfsaðilar Háskólans í Reykjavík: Icelandair Group, Isavia, LS Retail og
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi veita samtals 24 milljónir króna til rannsókna á meistara- og

„Eitt það
furðulegasta
sem ég hef
upplifað“
Á meðan Bjarni Már dvaldi í NorðurKarólínu ákvað hann að kynna sér
kosningabaráttuna um forsetaembættið
í Bandaríkjunum frá fyrstu hendi. Hann
fór á kosningafundi, eða „rallies“, eins og
það er kallað, hjá Donald Trump, Bernie
Sanders og Hillary Clinton. „Þetta var alveg
ógleymanlegt, að sjá þetta umbúðalaust
og með eigin augum.“

doktorsstigi við HR skólaárið 2016-2017.

Icelandair Group veitir 5 milljónir króna í eftirfar-

Isavia veitir rúmar 11 milljónir króna í eftirfarandi

andi rannsóknaverkefni á meistara- og doktorsstigi

rannsóknaverkefni á meistara- og doktorsstigi við

við HR skólaárið 2016-2017:

HR skólaárið 2016-2017:

· Impact of Icelandair’s social media message

· Financial Assessment and Risk Analysis for Airport

design and content on customer behavior
· Monitoring cognitive workload in aviation by
monitoring speech
· Analytical methods for revenue management
and price optimization
· Connectivity in Air Transportation

Parking Investment
· Airport Hotel Financial Assessment and
Risk Analysis
· Viðhald á malbikuðum slitlögum
· Airport Lounge
· Construction Plan of the 3rd Runway
· Task Load Assessment in Air Traffic Control

„Ég mætti of seint á fund Bernie Sanders þannig

· Towards Safe Trusted Automation for

að röðin inn náði einhverjum kílómetrum held

Air Traffic Control

ég. Þá kom karlinn bara út og hélt þrumuræðu
yfir okkur öllum sem komumst ekki inn. Þetta
var þvílík stund. Stuðningsmennirnir voru alveg trylltir. Sumir klifruðu upp í tré til að sjá
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi veita 4 milljónir króna

hann betur.“

Bikiníklæddar konur við
kappakstursbíla
Á Trump-samkomunni fann Bjarni Már fyrir
öðru en aðdáun. „Ég var eiginlega smá smeykur og þetta var í raun dálítið ógnvænlegt. Þarna
í risastórri íþróttahöll voru 15 þúsund manns.

í eftirfarandi rannsóknaverkefni á meistarastigi:
· Fish Consumption and Distribution in Iceland:
a B2C study
· Biodiversity Beyond National Jurisdiction the Icelandic Perspective
· Bestunarlíkan af ráðstöfun afla í fiskvinnslu

Þetta var eitt það furðulegasta sem ég hef upp-

LS Retail veitir 4 milljónir króna í eftirfarandi
rannsóknaverkefni á meistarastigi:
· Churn Prediction and Customer Segmentation
Using Data Mining and Machine Learning
Methods
· Basket Analysis and Customized Offers Using

lifað. Fólkið var bara að kalla og hrópa í takt og

Data Mining and Machine Learning Methods

að styðja einhverja steypu, ég get ekki lýst því
öðruvísi.“ Bjarni vísar í myndband sem hann
tók upp á símann. Þar sést Donald Trump
halda ræðu þar sem hann tönnlast á væntanlegum sigri sínum, aftur og aftur. „Svona var

veronika_eickhoff
Háskólinn í Reykjavík

ingimundarson
Háskólinn í Reykjavík

þetta, win, win, win. Ég hélt hann myndi segja
eitthvað af viti en hann gerði það ekki.“
Á þessari risastóru samkomu var
hægt að kaupa alls kyns skyndibita
og aðrar vörur. „Fyrir utan höllina
tóku á móti mér bikiníklæddar ungar
konur sem stóðu við skærgulan
dráttarbíl

fyrir

kappakstursbíla.“

Þetta var eini fundurinn þar sem
mótmælt var fyrir utan, að sögn
Bjarna Más. „Fundur Hillary Clinton
var eiginlega frekar litlaus miðað
við hina tvo. Þetta var dæmigerður kosningafundur, hann var haldinn í grunnskóla þar sem
nemendurnir voru með atriði og þeir voru
hressir en annars var þetta allt mjög virðulegt.
Það var greinilegt að þarna var forsetaefni á
ferð og engin vitleysa í gangi.”

veronika_eickhoff Flying away from #university!!
Higher! Higher #education... #weekend #flying
#reykjavik #view #landscape #city #sky #plane #sea
#airiceland #flugfélagíslands

ingimundarson Hamfaradagar 2016 #hamfarir16
#haskolinnrvk #HRhérað
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Samfélagsleg ábyrgð er hugtak sem oft heyrist nefnt og þá oft í tengslum við starfsemi
fyrirtækja. Samfélagsleg ábyrgð á sér þó fjölmargar hliðar. Í viðskiptadeild Háskólans í
Reykjavík er hugtakið samofið kennslu og annarri starfsemi.

„Markmiðið er að
nemendur hugsi ávallt
um það þegar út í
atvinnulífið er komið
hvernig þeir geti bætt
samfélagið.“

“

Mikilvægt að
standa með
sínum gildum
„Við viljum að nemendur okkar taki siðferðislega réttar ákvarðanir,“
segir Guðrún Mjöll Sigurðardóttir aðjúnkt við viðskiptadeild Háskólans í
Reykjavík og verkefnastjóri samfélagslegrar ábyrgðar við deildina.
Þannig tekur hún saman í örfáum orðum stefnu viðskiptadeildar varðandi
menntun ábyrgra viðskiptafræðinga og stjórnenda. Hún segir markmiðið vera að
nemendur hugsi ávallt um það þegar út í atvinnulífið er komið hvernig þeir geti
bætt samfélagið, þá annaðhvort sitt nærsamfélag eða á heimsvísu. „Það sem við
stefnum að númer eitt, tvö og þrjú er að nemendur okkar hugsi út í þessi mál.“
Nemendur í grunnnámi í viðskiptafræði ljúka skyldunámskeiði á öðru ári sem
kennt er af Katli Berg Magnússyni, framkvæmdastjóra Festu sem er félag um samfélagslega ábyrgð. Í árlegum skyldukúrsi um nýsköpun og stofnun fyrirtækja eru
veitt sérstök verðlaun fyrir hugmynd sem stuðlar að aukinni samfélagslegri ábyrgð.
Í vor var það gerð smáforrits sem ætlað er að draga úr snjallsímanotkun við akstur
með því að læsa símanum þegar ferðast er á meira en 10 km/klst. hraða sem hlaut
þá viðurkenningu. „Það er líka afar mikilvægt að nýsköpun taki tillit til þess hvernig
hún getur bætt samfélagið eða haft góð áhrif á umhverfið,“ segir Guðrún.

Viljum að kennarar beiti gagnrýnni hugsun

samfélagsábyrgð í sínum námskeiðum. Þetta gerir hún með viðtölum við kennarana. Deildin hefur jafnframt haldið starfsdag þar sem fenginn var sérfræðingur frá
viðskiptaháskólanum CBS í Kaupmannahöfn til að leiðbeina starfsliðinu. En á þetta
alltaf við? Hvað með kennslu í stærðfræði? „Það er alltaf hægt að hafa þetta í huga
við kennslu!“ segir Guðrún áhugasöm. „Til dæmis, hvernig notarðu gögn á ábyrgan
máta? Við viljum að kennarar beiti gagnrýnni hugsun í einu og öllu og það á við í
hverju einasta námskeiði.“

Á sérstaklega við á gráum svæðum
Tilgangurinn með því að miðla hugmyndum varðandi ábyrgð gagnvart sam
félaginu er ekki síst sá að undirbúa nemendur fyrir ákvörðunartöku. „Þetta á við
þegar þau verða stödd á þessum svokölluðu gráu svæðum. Það eru mörg tilvik þar
sem þú sem manneskja, hvort sem þú ert viðskiptafræðingur eða ekki, þarft að
taka ákvörðun um mál sem lögin ná ekki yfir.“ En er hægt að kenna gott siðferði?
„Þetta er milljón dollara spurningin!“ segir Guðrún hlæjandi, og það er greinilegt að
þeirri spurningu hefur hún oft þurft að svara. „Þetta er svo margslungið. Til dæmis,
hvernig áhrif hefur yfirmaðurinn? Er ekki erfitt að mæla gegn honum? Þegar allt
kemur til alls snýst þetta um að standa með sínum gildum. Við sem háskóli erum
að standa með okkar gildum með því að leggja vinnu og tíma í að halda samfélagslegri ábyrgð á lofti í kennslu. Við viljum að fyrrum nemendum hugsi til HR og segi:

Hún segir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og einstaklinga tengjast menntun ekki

Ég man að í HR fengum við þjálfun í að taka ábyrgar ákvarðanir. Það gæti aðstoðað

síður en umhverfismálum og jafnrétti. „Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa

þau við að taka réttar ákvarðanir ef þau lenda í erfiðum aðstæðum.“ Guðrún vísar

og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og

í orð Clayton M. Christensen sem er vel þekktur fræðimaður á sviði stjórnenda-

samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi, eins og segir orðrétt í

menntunar. „Samkvæmt honum er best að standa 100% með sínum gildum. Hann

stefnu háskólans. Við erum því að starfa eftir okkar stefnu sem menntastofnunar

sagði að um leið og þú gefur eftir, segjum niður í 98%, þá er næsta skref alltaf auð-

og virða gildi okkar með því að halda þessum málum á lofti í kennslu.“ Meðal þess

veldara. Margar frægar, rangar ákvarðanir byrja á því að fólk færir línuna aðeins og

sem Guðrún sinnir er formleg athugun á því hvernig kennarar við deildina fjalla um

færir hana svo sífellt lengra.“

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
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Hluti af
kjarnamenntun í
viðskiptafræði
Nemendur í grunnnámi við viðskiptadeild ljúka námskeiðinu Viðskiptasiðfræði og samfélagsábyrgð fyrirtækja á öðru ári. Það er Ketill
Berg Magnússon, stundakennari og framkvæmdastjóri Festu – miðstöðvar um samfélagsábyrgð sem kennir námskeiðið.
Ketill segir fókusinn í námskeiðinu vera á siðferði einstaklinga í viðskiptum,
á ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélaginu og umhverfinu, á það hvernig
fyrirtæki geti stuðlað að sjálfbærni samfélaga og um siðferðilegan grundvöll viðskipta yfirleitt. „Frá árinu 2001 hefur viðskiptasiðfræði verið kennd
við viðskiptadeild. Fyrst um sinn eingöngu sem valfag í grunnnáminu en
undanfarin ár hafa námskeið um viðskiptasiðfræði og samfélagsábyrgð
fyrirtækja verið hluti af kjarnamenntun í viðskiptafræði við háskólann,
bæði í grunnámi og MBA-náminu.“
Í námskeiðunum eru siðferðileg álitamál krufin og nemendur þjálfaðir í
ákvarðanatöku. „Við veltum upp erfiðum spurningum og nemendum er
gefinn kostur á að nota skipulagðar aðferðir til að greina, skilja og útskýra
ólíkar hliðar á rekstri fyrirtækja. Þetta er ekki eingöngu tæknilegt námskeið
heldur fjallar það um lífssýn nemenda, gildi og hvernig orðspor þeir vilja
eiga í viðskiptum.“ Ketill vinnur með raundæmi úr íslensku og alþjóðlegu

Hlynur og James. Á myndina vantar Heiðar Karl.

3000
hakkarar
tóku þátt

viðskiptalífi og styðst við nýjustu kenningar fræðimanna á þessu sviði.
Nemendur taka virkan þátt í umræðum og árangur þeirra er metinn á fjölbreyttan hátt, bæði með einstaklings- og hópverkefnum.

Hlynur Óskar Guðmundsson stundar BSc-nám í rannsóknamiðaðri
tölvunarfræði við HR. Hann er einn þriggja nemenda í tölvunarfræðideild sem sá um IceCTF-hakkarakeppni HR og Syndis í ágúst
síðastliðnum.
Keppnin er ein sú stærsta sinnar tegundar sem haldin hefur verið hér á landi
en meira en 3000 manns í um 1600 liðum víðsvegar að úr heiminum tóku
þátt. Markmið hennar er að vekja athygli á tölvuöryggi en hakkarakeppnir
snúast oft um að leysa þrautir sem líkjast tölvuinnbrotum. Þannig verða forritarar meðvitaðri um hvernig á að forrita öruggan hugbúnað.

Áhugi á tölvuöryggi Ými að kenna
IceCTF-keppnin var haldin í samstarfi við Syndis, fyrirtæki sem sérhæfir
sig í öryggismálum í upplýsingatækni. Það er dr. Ýmir Vigfússon, lektor við
tölvunarfræðideild HR og Emory University í Georgíufylki í Bandaríkjunum,
sem er forsprakki keppninnar. Hakkarakeppnin hefur verið haldin í HR um
nokkurra ára skeið. Hlynur hefur sjálfur reynslu af því að taka þátt í keppninni. „Ég var nýbyrjaður í Tækniskólanum og tók þátt í Hakkarakeppni HR árið
2013 en þá var ég bara 16 eða 17 ára. Það gekk mjög vel og ég endaði í topp
tíu. Þarna fékk ég áhuga á tölvuöryggismálum, það má segja að það sé Ými
að kenna!“ Ýmir kennir reglulega námskeið við tölvunarfræðideild um tölvuöryggi og glæpi á internetinu.

MegaByte vann í ár
Tveir aðrir nemendur í grunnnámi í tölvunarfræði, þeir James Elías Sigurðarson og Heiðar Karl Ragnarsson, héldu utan um keppnina ásamt Hlyni. Þeir
stóðu í ströngu í þær tvær vikur sem keppnin stóð yfir. „Við vorum að svara
spurningum frá öllum heimshornum, halda uppi öllu kerfinu og svo þurftum við að fara

SAMSTARF SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA
UM ÁBYRGA STJÓRNENDAMENNTUN
Guðrún heldur utan um samstarf viðskiptadeildar við

yfir lausnir. Þetta var eiginlega
alveg svakalegt álag, en jafnframt skemmtilegt og ómetanleg
reynsla.“ Hörð barátta var háð
um fyrsta sætið en það var liðið

Sameinuðu þjóðirnar sem nefnist PRME en deildin skrifaði

MegaByte, sem stóð uppi sem

undir samninginn árið 2012. PRME stendur fyrir Principles for

sigurvegari. Þeir Hlynur, James

Responsible Management Education og þar eru sett fram sex

og Heiðar Karl lifa og hrærast í

grundvallarmarkmið sem viðskiptadeild vinnur markvisst að.

heimi tölvuöryggis því þeir starfa
hjá Syndis meðfram námi við
að þróa kennsluumhverfi sem
gerir forriturum kleift að búa til
öruggan hugbúnað.

„Við vorum að svara
spurningum frá öllum
heimshornum, halda
uppi öllu kerfinu og
svo þurftum við að
fara yfir lausnir. Þetta
var eiginlega alveg
svakalegt álag, en
jafnframt skemmtilegt
og ómetanleg reynsla.“
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VANDAMÁLIN LEYST MEÐ
HUGVITI OG SAMVINNU
Boxið 2015
Lið Menntaskólans á Akureyri vann Boxið – framkvæmdakeppni framhaldsskólanna 2015. Átta lið frá
jafnmörgum framhaldsskólum kepptu til úrslita 31. október í Háskólanum í Reykjavík. Lið Menntaskólans
við Hamrahlíð varð í öðru sæti og lið Menntaskólans í Reykjavík í því þriðja.
Meðal þrauta sem liðin fengu að glíma við í Boxinu voru brúarsmíði úr smáspýtum, forritunarþrautir í Box Island
tölvuleiknum, að byggja bát úr plastpinnum, tengja saman tæknibúnað fyrir beina útsendingu o.m.fl. Liðin fóru á milli
stöðva og fengu hálftíma til að leysa hverja þraut. Fyrirtækin sem komu að gerð þrautanna voru: Marel, Luxor, Rafal,
Ísloft, Jáverk, Radiant Games, Mannvit og Kjörís.

Alls tóku 29 lið frá 17
skólum þátt í forkeppni
Boxins sem er met.

Vinningslið MA skipuðu Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson,
Rúnar Unnsteinsson, Guðný Halldórsdóttir, Snæþór
Aðalsteinsson og Stefán Ármann Hjaltason.
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Sérhæfing í
höfundarétti
dýrmæt íslensku
atvinnulífi
Áslaug Elín Grétarsdóttir starfar sem lögfræðingur hjá
hugbúnaðarfyrirtækinu Greenqloud, 45 manna fyrirtæki sem
sérhæfir sig í hugbúnaðarþróun.
Áslaug er eini lögfræðingurinn hjá fyrirtækinu og er starfsmaður deildar sem
sér um lagaleg mál og viðskiptaþróun. „Ég sé um klassíska samningagerð, leyfissamninga og fleira. Einnig tek ég þátt í að greina samkeppnisaðila og fylgjast með
markaðnum.” Áslaug segist alltaf hafa haft áhuga á þessari hlið lögfræðinnar. „Ég
hóf starfsferilinn sem lögfræðingur hjá fjármögnunarfyrirtæki og sem sjálfstæður
verktaki fyrir sprotafyrirtæki. Það er mjög gott tækifæri fyrir lögfræðinga að vinna
fyrir sprotafyrirtæki. Þeir fá góðan grunn og reynslu því það eru örar breytingar í
starfseminni en á sama tíma þarf allt að vera 100%, allir samningar, leyfi og fleira
og verkefnin því fjölbreytt.”

Lauk LLM-prófi í Kaliforníu

„

Eftir að hafa lokið grunn- og meistaranámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík
hélt Áslaug til Los Angeles til að ljúka LLM-prófi, sem tekur eitt ár. „Námið var við
University of Southern California og ég sérhæfði mig í lögum tengdum afþreyingariðnaðinum eða „entertainment law“ en hugverkaréttur og þá sérstaklega
höfundaréttur hefur heillað mig lengi. Þessi hlið lögfræðinnar tekur til alls sem
viðkemur sköpun eins og gerð tölvuleikja, hugbúnaðar, kvikmynda og fleiri atriða
og það kemur sér mjög vel í starfi mínu núna.“ Hún segir þekkinguna á þessum
hliðum atvinnulífsins út frá lagalegu sjónarhorni mikilvæga enda ótal mörg, og
sífellt fleiri, fyrirtæki hér á landi sem þróa vörur og þjónustu sem byggð er á hugviti
og sköpun.

Raunhæfu verkefnin í náminu mikilvæg
Í Bandaríkjunum fékk Áslaug aðra sýn á lögfræðina og kynntist öðru réttarkerfi en
hinu íslenska. „Núna vinn ég í alþjóðlegu umhverfi, til dæmis eru allir samningar
hjá okkur í Greenqloud á ensku. Ég tók kúrs í lagaensku við lagadeild HR sem hefur
veitt mér góðan grunn. Námið í HR bjó mig mjög vel undir það sem ég er að fást við
núna, og þann hluta lögfræðinnar sem ég hef alltaf haft mestan áhuga á. Eitt sem
ég verð að nefna í því sambandi eru raunhæfu verkefnin. Maður
sér það alltaf betur og betur hvað þau voru góð og hvað þau nýtast

„Það er mjög gott tækifæri fyrir lögfræðinga að vinna
fyrir sprotafyrirtæki. Þeir fá góðan grunn og reynslu
því það eru örar breytingar í starfseminni en á sama
tíma þarf allt að vera 100%, allir samningar, leyfi o.fl.
og verkefnin því fjölbreytt.“

manni vel þegar komið er út á vinnumarkaðinn. HR er vel tengdur
viðskiptalífinu og ég tel að sá styrkur HR eigi stóran þátt í að gera
nemendur vel undirbúna fyrir atvinnulífið.”

HR-INGAR HÉR OG ÞAR
í sálfræði. Það er netfyrirtæki sem sérhæfir sig í hugrænni atferlismeðferð við
svefnvanda og er markmiðið að bjóða upp á ódýra og góða meðferð við svefn-

Petra Lind Sigurðardóttir
Reykjavík
Nám: BSc í sálfræði frá HR 2014 og MSc í
klínískri sálfræði frá HR 2016
Starf: Sálfræðingur á Landspítala- Kleppi og
hjá Betri Svefni

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni?

vandamálum, óháð búsetu, þannig allir hafa greiðan aðgang að meðferðinni enda
fáir sálfræðingar sem sinna svefnmeðferð á stofu. Starfið felur í sér að fylgja skjólstæðingum meðferðarinnar eftir, hvort sem það er í í gegnum tölvu eða síma, veita
ráðgjöf og grípa inn í eftir þörfum hvers og eins.

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem
undirbúningur fyrir þetta starf?
Í námi mínu við Háskólann í Reykjavík öðlaðist ég sterkan fræðilegan grunn sem ég
held áfram að byggja ofan á. Það sem stendur þó upp úr er fjölbreytt starfsreynsla

Verkefni mín í starfi á Landspítalanum eru mjög fjölbreytt, en ég sinni bæði einstak-

sem ég fékk á nokkrum ólíkum stöðum í starfsnámi mínu, það gerði mér kleift að

lings- og hópameðferð hjá skjólstæðingum sem glíma við ýmsa geðræna kvilla. Þar

upplifa ýmsar hliðar sálfræðistarfsins. Í HR er lagt mikið upp úr hópavinnu, og það

sinni ég aðallega hugrænni atferlismeðferð sem er gagnreyndasta sálfræðimeðferð

kemur sér vel á þeim starfsvettvangi sem ég er á í dag þar sem teymisvinna er í

sem völ er á. Í starfinu er lögð mikil áhersla á þverfagleg vinnubrögð og mikið af

fyrirrúmi og því mikilvægt að geta unnið með mismunandi fólki með mismunandi

starfstímanum á sér stað í teymisvinnu þar sem ýmsir aðilar koma að endurhæf-

bakgrunn. Síðastliðin fimm ár í námi hafa gert mig að sjálfstæðum, skipulögðum og

ingu skjólstæðinga okkar með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Hjá Betri Svefni hef

öguðum einstaklingi og vonandi er það eitthvað sem mun halda áfram að nýtast

ég sinnt notendaráðgjöf s.l. 3 ár, eða síðan ég var í starfsnámi þar í BSc-námi mínu

mér í starfi um ókomna tíð.
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Simon Dymond stóð að sálfræðitilraun sem varpar nýju ljósi
á heilastarfsemi okkar. Hann hefur áhuga á því að skoða
hvað heldur aftur af okkur í ákveðnum aðstæðum og gerði
meðal annars rannsókn þar sem geimverur komu við sögu.

Að hrökkva
eða stökkva
væru líklegar til að stela peningum frá þér og vistum.
Takmarkið var að vinna sér inn sem mestan pening
og koma í veg fyrir árásir frá geimverum.

Ákveðin mynstur greinileg í
heilanum
„Þessi tilraun gerði okkur kleift að fylgjast með virkni
í heilanum í gegnum allt ferlið. Aukin áhætta olli fyrir
sjáanlegum breytingum í því hvort fólk vildi sækja í
aðstæðurnar eða forðast þær. Og það er áhugavert
að sjá að því meira sem áhættan jókst, óx virkni í
ákveðnum svæðum heilans en minnkaði í öðrum.
Ákveðin mynstur komu fram í virkni heilans á svæðum sem vitað er að tengjast mati á áhættu og ávinningi. Á örskotsstundu berum við saman ávinning og
áhættu, jafnvel í hversdagslegum athöfnum eins og
þeirri sem lýst var í hér í byrjun greinarinnar. „Það
þarf oft að vera ansi greinilegur ávinningur til að við
ákveðum að stökkva til. Ef þú sérð fram á 50% líkur á
ávinningi er líklegra að þú hættir við.“

Eykur skilning á kvíða
Samkvæmt Simon auka þessar niðurstöður skilning
okkar á því hvað ræður áræðni hjá fólki. Við höfum
flest eðlislæg viðbrögð við hættu, þ.e. að forða okkur.
Þetta nýtist okkur oft mjög vel í daglegu lífi. Til dæmis
metum við áhættu af því að ganga í vegkanti og það
verður til þess að við forðumst að stíga í veg fyrir bíl
á ferð. Hann segir að það sé eðlilegt að við reynum
að vernda það sem við höfum áunnið okkur en fyrir

Þú ert heima og klukkan er níu að kvöldi. Þú færð símtal frá vini sem býður þér ókeypis miða
á tónleika sem eiga að hefjast klukkustund síðar. Tónleikarnir eru með tónlistarmanni sem þú

marga geti þetta leitt til aðgerðaleysis og jafnvel aukið kvíða og þunglyndi. „Með því að skilja betur heilastarfsemina að baki þessari ákvörðunartöku getum

hefur hlustað nokkuð á og hefðir áhuga á að sjá með eigin augum. Þrátt fyrir það afþakkar þú

við haldið áfram að þróa meðferðir sem geta hjálpað

boðið og heldur þig heima við. Af hverju?

fólki. Það er þannig sem ég sé helsta notagildið við
þessar nýju upplýsingar. Hér er komin ný þekking

„Það er á ákveðnum tímapunkti að við ákveðum að

að við munum finna til óþæginda kveikjum við frekar

sem nýtist í baráttu við kvíða og getur hjálpað fólki

sækja í aðstæður eða við ákveðum að forðast þær,“

á þessum rofa því það er oft betra að halda því sem

sem er sífellt að hætta við eitthvað af hræðslu við ein-

segir dr. Simon Dymond, dósent í sálfræði við við-

maður hefur frekar en að eiga á hættu að tapa því.“

hverja áhættu sem svo er aldrei raunverulega til stað-

Hver vill fara í geimfar?

ar. Þannig væri hægt að auka sífellt áhættuna sem

skiptadeild Háskólans í Reykjavík og Háskólann í
Swansea í Wales. Hann er jafnframt forstöðumaður
rannsóknarstofnunarinnar

Experimental

Psycho

pathology Lab við síðarnefnda háskólann.

Simon var í hópi vísindamanna sem gerði rannsókn
til að reyna að skilja hvað gerist í heilanum þegar við

viðkomandi getur tekist á við. Fyrir suma er áhætta
fólgin í því að fara út í búð eða í strætó.“

ákveðum að kveikja á rofanum og þar með forðast

Það má lesa meira um rannsókn Simons og sam-

aðstæður eða fólk. Þátttakendur í tilrauninni þurftu

starfsfólks hans í grein sem kom út fyrir stuttu í

„Mér finnst áhugavert að skoða hvað heldur aftur af

að ákveða hvort þeir vildu fara um borð í geimfar,

tímaritinu NeuroImage (136/2016) og heitir The tipp-

okkur. Við höfum öll rofa sem við kveikjum á þegar

það er, sækjast eftir ákveðnum aðstæðum eða forð-

ing point: Value differences and parallel dorsal-ventral

við viljum forðast ákveðnar athafnir, ókunnugt fólk

ast þær. Til að gera ákvörðunartökuna auðveldari var

frontal circuits gating human approach-avoidance

og ýmsa viðburði í stað þess að sækjast eftir þess-

notaður svokallaður hættumælir. Á honum sáust lík-

behavior.

um hlutum. Eftir því sem líkurnar verða meiri á því

urnar á því að geimfarið væri fullt af geimverum sem

Forðumst öll ákveðnar athafnir
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Nemendur í undirbúningsnámi fyrir háskólanám við
frumgreinadeild HR fóru ekki varhluta af frægð Íslands í
Evrópukeppninni í fótbolta í sex vikna námsdvöl í Vínarborg.

NEMAR Í STARFSNÁMI
Hópurinn við útskrift úr þýskunáminu. Garðar er þriðji frá hægri á myndinni.

Frumgreinanemendur
nutu lífsins, námsins
og EM í Vín

Steinn (til hægri) í starfsnáminu á Reykjalundi.

Umfang starfsins
á Reykjalundi
kom á óvart
Steinn Baugur Gunnarsson er á þriðja ári í íþrótta-

Síðastliðið vor fóru 12 nemendur úr frumgreinadeild Háskólans í Reykjavík til Austurríkis,

fræði. Hann lauk starfsnámi á Reykjalundi í vor.

nánar tiltekið til Vínar, í sex vikna námsdvöl. Undanfarin ár hafa nemendur úr deildinni

Hver voru helstu verkefnin?

verið svo lánsamir að fá styrk frá Erasmus+ til að stunda tungumálanám erlendis og fá

Verkefnin voru mörg og fjölbreytt. Ég kenndi

starfsþjálfun hjá fyrirtækjum og stofnunum.

gönguferðir og gerði ýmsar heilsutengdar mælingar

Þetta var í fjórða skipti sem nemendur úr frum-

þó að hún sé svona stór, þá er hún samt lítil ef svo

greinadeild fóru á vegum menntaáætlunar Evrópu-

má segja.“

sambandsins til Austurríkis. Garðar Sigurðsson, sem
nú stundar nám í tölvunarfræði við HR, var í hópnum
sem fór til Vínar. „Við vorum í þýskunámi í tungumálaskólanum ActiLingua í Vínarborg í þrjár vikur.
Eftir það tók við þriggja vikna starfsþjálfun. Ég vann
á leikskóla, aðrir voru til dæmis í leikhúsum eða hjá
bökurum. Þetta var mjög fjölbreytt,“ segir Garðar.

leikfimitíma bæði í sal og í sundlaug, fór með hópa í
á einstaklingum svo eitthvað sé nefnt.

Evrópukeppnin í fótbolta stóð sem hæst meðan á

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

dvölinni stóð og fóru nemendur frumgreinadeildar

Ég öðlaðist mikilvæga reynslu bæði í þjálfun og

ekki varhluta af frægð Íslands í keppninni og ein-

kennslu fyrir einstaklinga í endurhæfingu. Auk þess

hverjir úr hópnum voru teknir í viðtöl hjá þarlendum

var frábært að fá að kynnast starfseminni hjá eins

sjónvarpsstöðvum. Þá var hópnum einnig boðið í

flottri stofnun og Reykjalundi.

heimsókn til sendiráðs Íslands í Austurríki.

Kom eitthvað þér á óvart?

„Það var eiginlega erfitt að hætta á leikskólanum.“

Nemendurnir voru á einu máli um að þetta hafi verið

Það kom mér mest á óvart hversu umfangsmikil

Fóru í viðtöl vegna EM

frábært tækifæri sem þeir hefðu alls ekki viljað missa

starfsemi Reykjalundar er. Á Reykjalundi starfa

af. Þetta sé án efa reynsla og upplifun sem nýtist þeim

tæplega 200 manns í heildina, sem er töluvert meira

sem gott veganesti út í lífið. Einn þátttakandi varð svo

en ég bjóst við.

Á meðan á dvölinni stóð gátu nemendur ferðast um
borgina og kynnt sér menningu hennar en Vín er
þekkt menningar-, lista- og tónlistarborg. „Borgin er
þægileg af því maður kemst eiginlega allt fótgang-

hugfanginn af Austurríki að hann ákvað að sækja um
nám í austurrískum háskóla.

andi og er frekar snöggur að koma sér á milli staða,

Námsbrautir við tölvunarfræðideild
hljóta alþjóðlega gæðavottun
Námsbrautir í grunn- og meistaranámi við tölvunarfræðideild HR hlutu í vor evrópsku gæðavottunina
EQANIE eða European Quality Assurance Network for Informatics Education. Háskólinn í Reykjavík er fyrsti og eini háskólinn hér á landi til að hljóta EQANIE-vottunina, og er jafnframt einn af fáum
háskólum á Norðurlöndunum til að fá þessa gæðavottun.
Yngvi Björnsson, forseti tölvunarfræðideildar, segir vottunina gæðastimpil á starf deildarinnar og
að baki slíkri viðurkenningu sé mikil vinna starfsfólks deildarinnar. „Stefna Háskólans í Reykjavík er
að bjóða nemendum sínum gott og alþjóðlega viðurkennt nám. Með því að ljúka alþjóðlega vottaðri
námsbraut hefur nemandi enn betri möguleika á störfum víða um heim, flutningi milli háskóla og til
framhaldsnáms við erlenda háskóla.“
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UNNIÐ MEÐ ATVINNULÍFINU

Að hanna sig
frá hættu
Svana Helen Björnsdóttir
Fyrirtæki: Össur, Landsvirkjun, Landsnet,
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, Blóðbankinn og Stiki

Eurostar styrkur með Zürich University
Hún segir vinnuna við verkefnið hafa gengið vel. „Mér hefur tekist að gera það að
eðlilegum hluta starfs míns hjá Stika. Mestan tíma rannsóknarvinnunnar, eða þrjú
ár, var ég starfandi stjórnarformaður Stika og rannsóknarvinnan mín hefur verið
hluti af viðskiptaþróun fyrirtækisins. Hugmyndin var frá upphafi að nýta niðurstöður
rannsóknarinnar og þróa hugbúnaðarlausn sem auðveldaði fólki að greina áhættu,
meta hana og finna mótvægisaðgerðir – eða með öðrum orðum: að hanna sig frá
hættu.“ Einnig hefur það verið jákvætt að hennar mati hversu niðurstöður hennar
eru skýrar og hversu spennandi það er að hagnýta þær í nýsköpun. „Á ráðstefnunni í Sviss gekk ég frá samstarfssamningi við Zürich University for Applied Sciences
um samstarf við þróun á hugbúnaði til að greina áhættu með STPA-aðferð. Stiki og
Zürich University fengu nú í haust Eurostars verkefnastyrk til að þróa hugbúnaðinn

Svana Helen er í doktorsnámi við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík.

næstu tvö og hálft ár. Þessi nýi STPA-hugbúnaður verður felldur inn í áhættumats-

Hún hefur undanfarið fengist við að rannsaka aðferðafræði við áhættugreiningu

hugbúnað Stika, RM Studio, og markaðssettur um allan heim. Nú þegar eru notend-

í samstarfi við sex íslensk fyrirtæki: Össur, Landsvirkjun, Landsnet, Söfnunarsjóð

ur RM Studio í 20 löndum svo framundan eru spennandi tímar.“

lífeyrisréttinda, Blóðbankann og Stika.
Svana segir að lífsgæði fólks byggi í æ meiri mæli á hagnýtingu
tækni. „Þjónusta byggir á tæknilausnum þar sem samspil fólks
og kerfa verður sífellt flóknara. Eldri aðferðir við áhættugreiningu
hafa reynst illa við að greina áhættu í því hvernig við bregðumst við
tækninni. Viðbrögð okkar eru t.d. stundum of sein eða of snögg.
Margs konar atburðir geta skapað áhættu fyrir líf fólks um alla
jörð, t.d. hefur losun CO2 í einstökum löndum áhrif á hlýnun allrar
jarðarinnar en ekki aðeins það nærumhverfi sem losunin verður
í. Því er mikilvægt að greina áhættu með kerfisbundnum og samræmdum hætti og miðla upplýsingum um áhættu til allra sem málið varðar með þeim hætti að fólk skilji.“

Skoðar aðferðir við áhættugreiningu
Verkefni Svönu snýst um að finna eina almenna aðferðafræði við
að greina áhættu sem nýta má á ólíkum sviðum; í atvinnulífi og í
háskólasamfélaginu. Um er að ræða samanburðarrannsókn þar
sem aðferðafræði við áhættugreiningu hjá sex ólíkum fyrirtækjum og stofnunum er
rannsökuð og gagnsemi metin. „Síðan beiti ég nýrri aðferðafræði sem nefnd er STPA
eða Systems-Theoretic Process Analysis og hefur verið þróuð af dr. Nancy Leveson,
prófessor hjá MIT. Þessi aðferðafræði er enn í þróun og í minni rannsókn ber ég
hana saman við þær aðferðir sem nú eru notaðar, í þeim tilgangi að rannsaka hvort
unnt sé að greina áhættu sem ekki hefur verið hægt að greina með eldri aðferðum. Mín meginrannsóknarspurning er hvort STPA getur verið grunnur að almennri
aðferðafræði við áhættugreiningu og ef svo er, hversu langt hún nái?“ Rannsókn
Svönu er því á sviði stjórnunar- og ákvarðanatökufræða. Við þetta bætist sú staðreynd að fram að þessu hafa orð og hugtök er varða áhættu verið skilgreind með
mismunandi hætti innan fagsviða og atvinnugreina. Það skortir að fólk tali um og
skilji mikilvæga þætti áhættu með samræmdum hætti. Hluti rannsóknarinnar snýr
að þessum þáttum. Svana er nýkomin frá Zürich í Sviss þar sem hún flutti fyrirlestur
um rannsóknir sínar á ráðstefnu. Rannsóknarvinnunni er að mestu lokið og hún
vinnur nú að nokkrum fræðigreinum um niðurstöður rannsóknarinnar. „Vonandi fæ
ég þær birtar á næstu mánuðum og þá styttist í lok doktorsnáms míns,“ segir Svana.

Leiðbeinendur frá HR, MIT og Amsterdam University
Aðalleiðbeinandi Svönu er Páll Jensson, verkfræðingur og prófessor við HR. Aðrir leiðbeinendur eru Þorgeir Pálsson prófessor í HR, Nancy Leveson, prófessor
við MIT, og Robert Jan de Boer, prófessor við Amsterdam University of Applied
Sciences. „Samstarfsmenn mínir hjá Stika hafa tekið þátt í verkefninu og Þórður
Víkingur Friðgeirsson, lektor við HR, hefur aðstoðað mig með ýmsum hætti. Mikilvægust eru þó fyrirtækin sem mynda rannsóknarefnivið minn. Ég á stjórnendum
þessara fyrirtækja og sérfræðingum þeirra í áhættustjórnun mikið að þakka fyrir
að vilja taka þátt í rannsókninni og deila þekkingu sinni og reynslu.“

„Það er mikilvægt að greina áhættu með
kerfisbundnum og samræmdum hætti og
miðla upplýsingum um áhættu til allra sem
málið varðar með þeim hætti að fólk skilji.“

Hannar burðarvirki fyrir endurgerð
húss í miðbænum
byggingartæknifræði og er á þriðja ári. Hann

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

er núna í starfsnámi hjá Ferli verkfræðistofu, í

Það nýtist mér mjög vel enda er markmið mitt að

burðarvirkisdeild.

verða burðarþolshönnuður. Verkefnið hjálpar mér

Magnús Hagalín Ásgeirsson er að læra

Hver eru helstu verkefnin?
Að burðarvirkisgreina burðarvirki gamla Kvenna
skólans og skoða hvernig hönnun og núverandi
ástand hans ber saman við núgildandi staðla og

að skilja betur þá staðla og reglugerðir sem gilda í
dag ásamt því að þjálfa mig í að burðarvirkisgreina
byggingar. Það styttir bilið milli háskólans og vinnumarkaðarins.

reglugerðir. Ég kem svo með tillögur að styrkingu

Hefur eitthvað komið þér á óvart?

á burðarvirkinu. Ásamt því er ég að skoða hljóð-

Nei svo sem ekki, námið undirbýr okkur ágætlega

kröfur fyrir tengibyggingu á milli gamla Kvenna-

fyrir þessi verkefni. Kannski kemur mest á óvart

skólans og Nasa.

hversu tímafrek verkefni af þessum toga eru.

NEMAR Í STARFSNÁMI
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Þekkingarsmiðja
fyrir atvinnulíf
og samfélag

Magnús Friðrik
Guðmundsson
London
Nám: ML í lögfræði frá
HR 2011
Starf: Assistant Vice
President – Cyber Forensics Investigations
hjá Barclays-banka

Í hverju felast verkefnin
þín í vinnunni?
Í stuttu máli felst mitt starf í því að safna saman
gögnum úr ólíkum áttum og gera þau aðgengileg fyrir
þá sem rannsaka hugsanleg efnahagsbrot. Í þessu
felst t.d. talsverð verkefnastjórnun auk þess sem
ég þarf að kenna bæði starfsfólki bankans sem og
utanaðkomandi aðilum, þ.m.t. lögfræðingum, að nota
hugbúnaðinn sem við vinnum með til þess að greina
gögn. Ég hóf störf þarna haustið 2015 en hafði áður
unnið á Írlandi m.a. við rannsókn írskra stjórnvalda
á falli írsku bankanna og við málsóknir tengdum
fjárfestingasjóðum og Bernie Madoff.

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér
sem undirbúningur fyrir þetta starf?
Sá grunnur sem ég hef úr HR hefur nýst vel á margan
hátt í því sem ég hef tekið mér fyrir hendur síðan
að námi lauk, hvort sem er að hafa sótt námskeið á
ensku eða unnið í hópastarfi með ólíkum einstaklingum. Einna helst stendur þó upp úr þessi lausnamiðaða nálgun í öllu sem við gerðum í náminu, það var
ekkert verkefni svo stórt að ekki væri hægt að finna á
því lausn.

Háskólinn í Reykjavík starfar náið með atvinnulífinu bæði í kennslu og rannsóknum, enda er slíkt
samstarf ein af grunnstoðum háskólans. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri

HR-INGAR HÉR OG ÞAR

tengsla hjá HR og stýrir meðal annars samstarfi HR við atvinnulífið. Snertifletirnir eru ótal margir
og við báðum hana að segja okkur frá nokkrum þeirra.
Jóhanna Vigdís segir það vera verkefni allra skólastiga

þegar sérfræðingar úr atvinnulífinu koma og sinna

að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í samfélaginu.

kennslu og rannsóknum,“ segir Jóhanna Vigdís. Auk

„Hér í HR öðlast þeir dýrmæta sérhæfingu og vinna

þess koma nemendur að verkefnum eins og Hnakka-

að þekkingarsköpun. Við höfum ákveðin markmið

þoni, þar sem lið keppast við að finna lausnir á einum

með samstarfi okkar við atvinnulífið og sýn okkar á

sólarhring fyrir ákveðið viðfangsefni í sjávarútvegi.

framtíðina er skýr.“ Hún segir að hlutverk háskólans
sé að mennta fólk sem á eftir að bera uppi samfélagið og móta það næstu áratugina. „Við erum að
mennta fólk til að skapa störf og vinna störf sem ekki
eru ennþá til. Þetta er meðal annars gert með því að
leggja áherslu á starfsnám, öflugar rannsóknir og
frumkvöðlastarfsemi. Þetta snýst um hvernig samfélag við viljum byggja upp. Við leggjum okkar af mörkum við að byggja upp gott samfélag sem er tilbúið að
mæta framtíðinni.“

Öflugt rannsóknarstarf

Ég fæst við að hanna og smíða eitt af stoðkerfum

vinnulífsins. Ný þekking nýtist strax í atvinnulífinu og
nemendur njóta þess að kynnast nýjustu aðferðafræði og verklagi,” segir Jóhanna Vigdís. Innan HR eru
rannsóknarsetur þar sem eru stundaðar rannsóknir
á meginfræðasviðum HR, sem eru viðskipti, tækni og
og samfélagið og við leggjum mikla áherslu á að hag-

við fyrirtæki um starfsnám og rannsóknir. Nemendur

hafa nokkur svokölluð “spin-off” fyrirtæki verið stofn-

geta lokið starfsnámi við allar akademískar deildir í

uð innan HR þar sem rannsóknir vísindamanna og

grunn- og meistaranámi. „Starfsnámið er ein birtinga-

nemenda eru grundvöllur starfseminnar.

fá ómetanlega þjálfun. Þannig er hluti námsins utan þessarar háskólabyggingar. Svo
kemur atvinnulífið til okkar, ef svo má segja,

Starf: Software
Engineer hjá Spotify

því ákveðið flæði þekkingar á milli háskólans og at-

nýta rannsóknir sem unnar eru innan HR.“ Nú þegar

endur vinna innan fyrirtækja og stofnana og

Nám: BSc í tölvunarfræði frá HR 2013

Í hverju felast verkefnin
þín í vinnunni?

Háskólinn í Reykjavík hefur gert samstarfssamninga

mynd samstarfs HR og atvinnulífsins. Nem-

Stokkhólmur

sem styrkja rannsóknir innan háskólans. „Þarna er

HR hefur gert fjölda samstarfssamninga við fyrirtæki

lög. „Háskólar eru þekkingarsmiðjur fyrir atvinnulífið

Starfsnám

Sveinn Fannar
Kristjánsson

„Við leggjum okkar af mörkum við
að byggja upp gott samfélag sem er
tilbúið að mæta framtíðinni.“

Spotify sem heldur utan um upplýsingar um alla
tónlist sem er að finna á miðlinum. Ég þarf að eiga
í samskiptum við mörg mismunandi teymi innan
Spotify ásamt því að hanna og forrita bakendakerfi
sem milljónir manna nota á hverjum degi. Reglulega
stekk ég í önnur spennandi verkefni, til dæmis er ég
núna að greina „trending“ tónlist í rauntíma út frá
gríðarlegu magni af gögnum.

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér
sem undirbúningur fyrir þetta starf?
Það var frábært að læra af jafningjum mínum og vera
óhræddur að spyrja heimskulegra spurninga þegar
maður vissi ekki eitthvað. Eftir á að hyggja nýttust
fræðilegu áfangarnir mér best. Þeir gáfu mér tól til að
skilja og greina nýja tækni og sameiginlegan orðaforða þegar ég tala við aðra tölvunarfræðinga; óháð
tækninni sem við erum að nota.
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Löggjöfin
einungis
táknræn
Lovísa Arnardóttir komst í kynni við fórnarlömb kynferðisofbeldis við störf sín fyrir UNICEF, Barna-

ig flókið samspil margra mismunandi þátta eins og

hjálp Sameinuðu þjóðanna, á Jamaíka í fyrrasumar. Áður hafði hún skrifað um kynferðisbrot gegn

menningar, sögu, trúarbragða, efnahagsástands og

börnum hér á landi og hafði lengi langað að skoða hvað það er í gerð samfélags sem leyfir slíku

stjórnmálaviðhorfa geta haft bein áhrif á það hvernig

ofbeldi að eiga sér stað og hvernig má koma í veg fyrir það.
Eftir hvatningu frá leiðbeinanda sínum við Háskól-

lega lærdómsríkt og skemmtilegt. Þar sem ég er með

ann í Reykjavík lét Lovísa slag standa og rannsakaði

fjölbreyttan bakgrunn þá reyndi ég að finna leið til að

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Jamaíka og bar

nýta bæði það sem ég hef lært í vinnu og í öðru námi

saman lagaumhverfi þar í landi og á Íslandi. Hún

við ritgerðarskrifin.“

hafði ekki ætlað sér að klára meistaranám í lögfræði
eftir að henni bauðst starf hjá UNICEF sem réttindagæslufulltrúi ári eftir að hún hóf námið við HR.

Ómetanlegt að hafa
reynslumikinn leiðbeinanda

Menning og efnahagsástand
hafa áhrif á réttarreglur

réttarreglur þróast.“

Löggjöfin á Jamaíka mjög
góð á blaði
Að bera saman Jamaíka og Ísland var ekki auðvelt.
„Það kom mér á óvart hversu erfiður samanburðurinn reyndist,” segir Lovísa. „Löggjöfin á Jamaíka er
mjög góð í rauninni en svo hafa efnahagsástand og
ýmis samfélagsviðhorf mjög mikil áhrif á það hvernig

Lovísa rannsakaði hvaða þættir í samfélagi það séu

hún virkar í framkvæmd. Vilji löggjafans kemur skýrt

sem helst ýta undir að börn verði fyrir ofbeldi og

fram, til dæmis í löggjöfinni og endurskipulagningu

hvort hægt sé að hafa áhrif á, eða jafnvel fjarlægja

barnaverndarkerfis, en það hefur ekki verið litið

Lovísa fór í framhaldsnám í lögfræði við lagadeild

slíka þætti börnum til verndar. Hún skoðaði opin-

heildstætt á vandann.“ Hún segir háa glæpa- og

HR eftir að hafa lokið BA-gráðu í stjórnmálafræði

berar tölur, las aðrar rannsóknir og kynnti sér mæl-

morðtíðni, eitur
lyfjasmygl, mikla fátækt og samfé-

frá HÍ og MA í mannréttindafræði frá UCL-háskóla í

ingar sem framkvæmdar hafa verið á kynferðislegu

lagsviðhorf sem samþykki ofbeldi og þaggi niður

Lundúnum. Hún er höfundur þriggja skýrslna sem

ofbeldi gegn börnum. Í ritgerðinni ber hún saman

í brotaþolum gera það að verkum að löggjöfin sé

landsnefnd UNICEF gaf út en efni þeirra var meðal

vernd barna á Jamaíka annars vegar og á Íslandi hins

einungis táknræn, orð á blaði sem breyti engu fyrir

annars ofbeldi gegn börnum á Íslandi. Hún komst

vegar, núgildandi löggjöf, hvernig innleiðingu hennar

brotaþolann eða kerfið sjálft. „Þó það sé mikilvægt

svo í samband við Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, dósent

hefur verið verið háttað og áhrif Barnasáttmálans á

skref að setja lög þá er alveg jafn mikilvægt að hugsa

við lagadeild HR. „Svala var að leita að skýrslunum

löggjöf beggja ríkja. „Svo fjalla ég um ýmis samfélags-

fram á við hvernig á að koma þeim í framkvæmd. Það

sem ég hafði unnið. Eftir stutt samtal hvatti hún mig

leg viðhorf sem hafa áhrif á vernd barna. Það sem

er ekki hægt að aðskilja þessa tvo þætti ef löggjöfin á

til að ljúka náminu og nýta vinnu mína hjá UNICEF í

mér þótti sérstaklega áhugavert var að skoða hvern-

að virka.”

ritgerðarvinnuna. Ég hafði eiginlega ekki mikið hugsað út í að ljúka náminu en eftir þetta samtal þá ákvað
ég að skoða málið. Það endaði svo auðvitað með því
að ég skráði mig aftur í nám haustið 2015 og útskrifaðist í júní síðastliðnum,“ segir Lovísa. Svala var leiðbeinandi hennar við gerð ritgerðarinnar. „Ég held ég
hefði ekki viljað skrifa þessa ritgerð án hennar handleiðslu. Svala hefur rannsakað þetta efni um árabil
á Íslandi. Það er í raun ómetanlegt að hafa leiðbeinanda sem hefur svona mikla þekkingu á efninu sem
þú velur þér.“ Ritgerðin fellur undir það sem kallað
er samanburðarlögfræði. Hún krefst þess að skoðað
sé samspil margra mismunandi þátta sem geta haft
bein áhrif á þróun réttarreglna í hverju landi fyrir
sig. „Með því að skoða viðfangefnið út frá mörgum
sjónar
hornum gat ég sameinað þekkingu mína úr
náminu í HR því sem ég hafði lært áður. Það var virki-

Lovísa, lengst til hægri, ásamt
samstarfsfólki sínu hjá UNICEF á Jamaíka.
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Samstarf
HR og MIT

Mikil skömm brotaþola

Ítarleg greining á íslensku
nýsköpunarumhverfi
skilar aðgerðaáætlun
um hvernig megi auka
samkeppnishæfni Íslands
með nýsköpun.

Við störf á Jamaíka síðasta sumar fór Lovísa í vett-

gildi og viðmið þróast og þar hafa efnahagsaðstæð-

vangsferðir til að taka upp stuttmyndir. „Ein slík vett-

ur, stjórnmál, staða spillingar í samfélaginu og aðrir

vangsferð var farin til að taka upp mynd um ungar

slíkir þættir mikil áhrif. Hér á Íslandi höfum við ver-

mæður með HIV sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu

ið svo heppin að gott efnahagsástand, menntunar-

ofbeldi og í kjölfarið verið útskúfað frá fjölskyldu sinni

stig þjóðarinnar og kynjajafnrétti hafa leyft þjóðinni

og samfélagi. Ég eyddi með þeim deginum og spjall-

að skapa sér gildi og viðmið sem leyfa ofbeldi ekki

aði við margar þeirra.“ Á sama tíma hrinti UNICEF

að viðgangast.“ Það sjáist hvað helst á víðtækri lög-

á Jamaíka af stað átaki sem hafði það að markmiði

gjöf, skilvirku barnaverndarkerfi, stöðu barnsins og

að hvetja fólk til að tilkynna ofbeldi. „Tíðni tilkynn-

möguleika þess til þátttöku og að láta skoðanir sínar

inga er enn mjög lág og því var markmið átaksins að

í ljós og trausti til grunnstoða samfélagsins. „Þannig

kynna fyrir almenningi stofnanirnar sem hægt er að

hafa Íslendingar sameiginlegan skilning á þessum

REAP-verkefni MIT-háskólans (Regional

leita til og vekja fólk til umhugsunar um ofbeldið.“

viðmiðum og gildum og fordæma þá sem ganga gegn

Entrepreneurship Acceleration Program) er

Hún segir mikla skömm fylgja því að vera brotaþoli

þeim.“ Svo kerfi virki og löggjöfin fái að vernda börn

tveggja ára verkefni sem MIT hefur unnið

kynferðisofbeldis á Jamaíka, auk þess sem fátæktin

eins og henni er ætlað þarf að auka menntunarstig

með fjölda borga og svæða um allan heim til

sé gríðarleg. „Konur og stúlkur geta oft á tíðum ekki

á Jamaíka og bæta efnahaginn til að losa þjóðina úr

að styrkja samkeppnishæfni. Meðal borga og

tilkynnt

ofbeldið

sem

þær eru beittar því þær
treysta á ofbeldismanninn

fjárhagslega.

Þær

eru því í sjálfheldu.“ Hún
segir opinbera tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn
drengjum

vera

mjög

lága, eflaust vegna þess
að samkvæmt lögum er

Háskólinn í Reykjavík og atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytið munu næstu tvö árin
taka þátt í alþjóðlegu samstarfsverkefni með
MIT-háskólanum í Bandaríkjunum sem miðar
að því að skapa ný störf og efla hagvöxt á
Íslandi með nýsköpun.

landsvæða sem hafa tekið þátt í árangurs

„Ein vettvangsferð var farin til að taka upp
stuttmynd um ungar mæður með HIV sem
höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og í
kjölfarið verið útskúfað frá fjölskyldu sinni
og samfélagi. Ég eyddi með þeim deginum
og spjallaði við margar þeirra.“

ólöglegt að stunda kynlíf
í endaþarm og miklir fordómar ríki enn á Jamaíka

viðjum fátæktar. „Fátæk þjóð er ekki menntuð þjóð

gegn samkynhneigðum. „Drengjum er því ekki veitt

og menntun og fræðsla er grundvallarskilyrði gegn

sama vernd og stúlkum og enn erfiðara er að tilkynna

ýmsum fordómum og skaðlegum gildum og viðmið-

um brot sem samkvæmt lögum gerir brotaþolann að

um. Vilji löggjafans, sama hversu skýr hann er, verður

glæpamanni.“

aldrei meira en táknrænn við slíkar aðstæður.”

Menntunin er
grundvallarskilyrði

Stefnir á frekari störf á
alþjóðlegum vettvangi

Það er því aðallega menningarmunur sem útskýr-

Í dag er Lovísa á Balí í fríi. Hún sagði nýlega upp hjá

ir mismunandi aðstæður barna hér á landi og á

UNICEF á Íslandi eftir sex ára starf. „Mig langar að

Jamaíka, frekar en lagalegur. „Mismunandi menn-

starfa á alþjóðlegum vettvangi og ákvað því að láta

ing verður til yfir langan tíma og saman setja þjóðir

reyna á það. Framtíðin er frekar óráðin eins og er, en

sér ákveðin gildi og viðmið sem segja til um eðlilega

á meðan ég er í biðstöðu ætla ég að reyna að nýta

hegðun, skoðanir og viðbrögð við ýmsum aðstæð-

tímann í tungumálakennslu og sækja námskeið sem

um. Það er ýmislegt sem hefur áhrif á hvernig þessi

geta hjálpað mér við að láta þennan draum rætast.”

ríkum fyrri verkefnum eru Skotland, Finnland,
London, Katar, Beijing og Suðvestur-Noregur.
Verkefnið felst í ítarlegri greiningu á umhverfi
fyrir frumkvöðla og nýsköpun á Íslandi og
mun skila aðgerðaáætlun um hvernig megi
auka samkeppnishæfni Íslands með nýsköpun. Fulltrúar stjórnvalda, atvinnulífs, háskóla,
fjármálageira og frumkvöðla sitja í stýrihópi
verkefnisins og vinna með sérfræðingum
MIT-háskólans og aðilum frá öðrum svæðum
sem tekin verða fyrir í verkefninu. Þessi nálgun byggir á niðurstöðum rannsókna MIT á því
hvaða þættir skipta mestu máli í því að drífa
áfram nýsköpun. Nálgunin er einstök og hefur
skilað raunverulegum framförum fyrir svæði
sem áður hafa tekið þátt.
Verkefnið hefur m.a. hlotið fimm milljóna
króna styrk úr rannsóknarsjóði Viðskiptaráðs
Íslands. Styrkjum úr rannsóknarsjóðnum er
ætlað að bæta samkeppnishæfni Íslands með
því að efla rannsóknir og nýsköpun sem
nýtast íslensku menntakerfi og atvinnulífi.
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Að breyta gögnum
í verðmætar
upplýsingar
Tölvunarfræðideild
Yngvi Björnsson
Forseti tölvunarfræðideilar

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

33

Notkunarmöguleikar greinds tölvubúnaðar
til gagnagreiningar eru margvíslegir og
viðfangsefnin óþrjótandi. Slík tækni er þegar
farin að hafa víðtæk áhrif þó svo að þau séu
aðeins að litlu leyti sýnileg almenningi.

Sú undirgrein tölvunarfræði sem hefur á undanförnum áratug vaxið

Sem dæmi, ef ekki er mögulegt að nálgast nauðsynleg gögn þá þarf hugsanlega

einna mest í mikilvægi og vinsældum er svokölluð gagnagreining

að endurskoða spurningarnar, ef nýtt innsæi verður til við líkanagerðina gæti það

(e. data mining), þ.e. notkun reiknifræðilegra aðferða til að greina
mynstur í stórum og flóknum gagnasettum.

kallað eftir nýjum gögnum, eða ef ekkert viðeigandi líkan finnst þá þarf jafnvel að
endurhugsa allt ferlið upp á nýtt.

Öldum saman hefur kerfisbundin söfnun og greining gagna nýst mannkyninu
við að taka upplýstar ákvarðanir um mikilvæg málefni, ásamt því að gera okkur
kleift að gera uppgötvanir um þann heim sem við búum í, s.s. um gang himintunglanna. Slíkt var aðeins mögulegt með þróun tölfræðilegra greiningaraðferða,
eins og aðfallsgreiningu, til að finna samhengi í tölulegum gögnum. Með tilkomu
tölvunnar jókst enn frekar geta okkar til að safna og greina gögn, jafnframt því að
fjölbreytileiki þeirra gagna sem hægt var að vinna með jókst, sbr. myndir og texta.
Á undanförnum árum og áratugum hafa svo nýjar og enn öflugri greiningaraðferðir litið dagsins ljós sem nýta sér til fulls reiknigetu tölvunnar og bygga á þverfaglegri
nálgun frá mörgum fagsviðum, þ.m.t. gervigreind, gagnasafnsfræði og hagnýtri
tölfræði. Hraði nútímasamfélags og það magn gagna sem er í umferð er einfaldlega orðið slíkt að það er erfitt, jafnvel ómögulegt, fyrir okkur mannfólkið að öðlast
nægilega yfirsýn til að taka upplýstar ákvarðanir um mörg mikilvæg málefni án
aðstoðar tölvu. Þess vegna eru fyrirtæki og stofnanir í síauknum mæli að nýta sér
hugbúnað byggðan á gervigreindartækni til að greina gögn með það að markmiði
að finna verðmætar upplýsingar í þeim sem geta nýst til bættrar ákvarðanatöku.

Aðferðafræði við gagnagreiningu
Gagnagreining nýtist við margskonar ákvarðanatöku, sem getur verið jafn fjölbreytt og vandamálin eru mörg og því engin ein greiningaraðferð sem alltaf hentar
best. Hins vegar hefur með fenginni reynslu þróast þekking á því hvernig best er
að standa að slíkri greiningarvinnu. Sú aðferðafræði sem flestir byggja á í dag er

Yfirlitsmynd sem sýnir gagnagreiningarferlið samkvæmt CRISP-DM aðferðafræðinni.
Mynd fengin af Wikipedia.

samkvæmt staðli sem nefndur er Cross-Industry Standard Process for Data Mining

Notkunarmöguleikar gagnagreiningar

(CRIPS-DM) og byggist á eftirfarandi sex skrefum (sjá einnig mynd):

Notkunarmöguleikar greinds tölvubúnaðar til gagnagreiningar eru margvíslegir og

1. Skilgreina vandamálið
2. Nálgast og skilja gögnin
3. Forvinnsla gagna
4. Líkanagerð

viðfangsefnin óþrjótandi. Slík tækni er þegar farin að hafa víðtæk áhrif þó að hún
sé aðeins að litlu leyti sýnileg almenningi. Sem dæmi má nefna að þegar við erum
að vafra eða versla á netinu þá er margskonar hugbúnaður bæði leynt og ljóst
að fylgjast með hegðunarmynstri okkar og bera það saman við hegðun annarra
einstaklinga og samfélagshópa. Markmiðið með slíkri upplýsingaöflun og greiningu getur verið margþætt, t.d. að birta einstaklingsmiðaðar auglýsingar eða flokka

5. Mat á gæðum líkans

viðskiptavini í ákveðna markhópa sem er veitt mismunandi þjónusta.

6. Miðlun niðurstöðu

Vel þekkt er sagan af verslunarkeðjunni Target í Bandaríkjunum sem nýtti upp-

Í stórum dráttum er ferlið eftirfarandi. Mikilvægt er að byrja á að skilja hvaða
vandamál er verið að leysa, þ.e. hvaða spurningum er verið að reyna að fá svör
við. Þegar það er ljóst þarf að athuga hvort hægt sé að nálgast gögn sem ætla
mætti að gætu svarað viðkomandi spurningum. Þau gögn, sem hugsanlega geta
komið úr mörgum áttum, þarf svo að samþætta og forvinna á sniðmót sem hentar
til líkanagerðar og aðeins þá getur líkanagerðin sjálf hafist, þar sem mismunandi
greiningarlíkön eru útbúin, byggð á gögnunum. Við þá vinnu er mikilvægt að fá
hlutlægt mat á gæði líkananna sem verða til, helst með gögnum óháðum þeim sem
notuð voru til að smíða líkönin. Að lokum, ef allt gengur að óskum, getur miðlun á
niðurstöðu greiningarvinnunnar hafist, en sú miðlun getur einfaldlega verið í formi
skýrslna með upplýsingum fengnum úr greiningarlíkaninu eða allt upp í að vera

lýsingar um breytingar á kaupvenjum kvenkyns viðskiptavina sinna til að spá fyrir
um hvort þær væru orðnar óléttar og sendi þeim svo auglýsingabæklinga með
smábarnavörum í framhaldinu (og sem fékk gárungana til að búa slagorðið „Target
knows before it shows“). Annað nýlegra dæmi er þegar Netflix gagnaveitan tryggði
sér sýningarréttinn á þáttaröðinni Spilaborg (e. House of Cards) árið 2012 án þess
að það væri svo mikið sem búið að útbúa einn einasta prufuþátt, eins og venjan
er að gera fyrst. Í staðinn voru upplýsingar um fyrirhugaða leikstjóra, leikara og
söguþráð sendar í heimatilbúið gagnagreiningartól sem var búið að greina áhuga
viðskiptavina veitunnar á margskonar gerð myndefnis, og sem spáði réttilega fyrir
um vinsældir þáttanna. Þegar þættirnir voru fyrst auglýstir þá voru mismunandi
stiklur sýndar mismunandi viðskiptavinum, sem byggði á áþekkri greiningarvinnu.

umfangsmikið innleiðingaferli á hugbúnaði byggðum á nýútbúnu greiningarlíkani.

Að lokum má nefna að mörg fyrirtæki, stór sem smá, þ.m.t. Google, Facebook,

Einnig, eins og sést á myndinni, þá eru skrefin sex í ferlinu ekki línuleg, heldur

Snapchat, Spotify og fleiri, byggja viðskiptamódel sín að stóru leyti á því að skapa

getur reynst nauðsynlegt að ítra hin mismunandi skref á ýmsum stigum ferlisins.

verðmæti með því að greina hegðunarmynstur viðskiptavina sinna.
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Eyþór Þórhallsson og Jónas Þór Snæbjörnsson.

Basalt er algengasta
bergtegundin hér á landi.
Daginn út og inn göngum
við, hjólum og keyrum á
auðlind sem vísindamenn
við HR skoða nú hvernig
nýta má betur.

Bláþráður: nýtt
og spennandi
byggingarefni
Við stöndum inni í rannsóknarsetrinu SEL og út um gluggann má sjá rætur Öskjuhlíðar til suðurs.

innan SEL má nefna tilraunir með að setja stuttar

SEL er stytting á Structural Engineering and Composite Laboratory en eins og nafnið gefur til kynna

basalttrefjar í steypu til að auka brunaþol og þróun

hýsir setrið nýsköpun fyrir byggingariðnað og þá sérstaklega á sviði burðarþolsfræða. Fyrir utan

nýrrar tegundar ljósastaura sem styrktir eru með
basaltdúk. „Þetta er mjög áhugavert verkefni. Við

gluggann má sjá hlíðina sem er úr basalti. Undir leiðsögn vísindamanna við tækni- og verkfræði-

árekstur myndi slíkur ljósastaur ekki rífa bílinn í

deild hafa nemendur í byggingartæknifræði og byggingarverkfræði tekið basaltið inn í kennslustof-

sundur, heldur gefa eftir, og gæti þess vegna bjargað
mannslífum. Fyrirhugað er að halda áfram með það

una þar sem þeir þróa umhverfisvænar nýjungar fyrir mannvirkjagerð.

verkefni og við erum að leita eftir samstarfsaðilum,“

„Hér gera nemendur tilraunir þar sem til dæmis er

sérstaklega hér á landi, er mun betri fyrir umhverf-

segir Eyþór. Jafnframt er fyrirhugað að gera rann-

blandað saman basalttrefjum, öðru nafni bláþræði,

ið en vinnsla járns, enda er það brætt með um-

sókn á festingum úr trefjaefnum og að þróa notkun

og byggingarefnum eins og steypu og tré.“ Eyþór

hverfisvænni raforku. Tveir nemendur í byggingar-

á bláþráðarneti í veðurkápu og burðarhluta útveggja.

Þórhallsson, dósent við tækni- og verkfræðideild er

tæknifræði fengu síðastliðið vor viðurkenningar

í forsvari fyrir SEL ásamt Jónasi Þór Snæbjörnssyni

fyrir

prófessor. Þeir leiða okkur um rannsóknarstofuna og

Íslands. Guðmundur Úlfar Gíslason þróaði veðurkápu

sýna okkur ýmis verkefni sem nemendur hafa leyst af

á forsteyptum útveggjaeiningum með basalttrefja-

hendi þar sem bláþráður kemur við sögu.

bendingu og Stefán Ingi Björnsson gerði fyrstu

Basalt er létt, sterkt og
ryðgar ekki

lokaverkefni

sín

frá

Tæknifræðingafélagi

steyptu útveggjaklæðninguna með basaltbendingu.

Dúkur úr bláþræði styrkir límtré

Styrkur frá Norrænu
ráðherranefndinni
SEL hefur undanfarin misseri unnið að undirbúningi
frekari nýtingar á basalti í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands en það er forstjóri stofnunarinnar,
Þorsteinn Sigfússon, sem er í forsvari fyrir verkefnið.
Aðrir samstarfsaðilar eru ÍSOR (Íslenskar orkurann-

Við útvegginn má sjá stór kefli með renningum af

Jónas útskýrir hvernig nota má bláþráðinn með

sóknir), Jarðefnaiðnaður ehf., Sintef, sem er ein

svörtu neti. „Þetta er net til að styrkja steypu,“ út-

timbri. „Notkun basalts gerir okkur kleift að nýta

stærsta rannsóknarstofnun innan verkfræði í Noregi,

skýrir Eyþór. En hverjir eru kostir þess að nota bas

timburafurðir betur. Nemendur hér hafa gert tilraun-

og VTT, sem er samsvarandi stofnun í Finnlandi. Verk

altið? „Basalt ryðgar ekki og þar af leiðandi er engin

ir með að styrkja límtrésbita með dúk úr bláþræði.

efnið, sem heitir GREENBAS, fékk styrk frá Norrænu

tæringarhætta. Það er létt en sterkt, eða tvisvar

Þá er þunnur renningur settur á neðri brún bitans.

ráðherranefndinni til þriggja ára og er markmiðið að

sinnum sterkara en stál og hefur þar með gríða-

Við þetta eykst styrkur bitans verulega. Með því að

leita leiða til að nema og nýta íslenska basaltið til út-

lega gott togþol. Basaltið hentar því mjög vel til að

nota þennan dúk mætti því mögulega t.d. nota lak-

flutnings og innleiddrar framleiðslu.

styrkja önnur efni í mannvirkjagerð.“ Vinnsla basalts,

ari timburflokka í límtré.“ Meðal annarra verkefna
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heiminum. Hann lauk grunngráðu í stjórnmálafræði
í Ástralíu og fór þá í skiptinám til Lundar í Svíþjóð.
Hann stundaði einnig skiptinám í lögum í Nepal á
síðasta ári, við Kathmandu School of Law. „Það var
mjög merkilegt, og bara ótrúlega áhugavert, að læra
um mannréttindalög í Nepal,“ segir hann. „Aðstæður voru líka öðruvísi en maður á að venjast en það
er líka gott. Kaldar sturtur að vetri til herða mann
bara!“ Hann segist helst vilja starfa á sviði mannréttinda í framtíðinni en námskeiðin sem Anurag
lýkur á önninni við HR fjalla um alþjóða mannréttindalög og alþjóðaviðskipti.

Frá Sydney til
Lundar, Nepal
og Íslands

Ferskt sjónarhorn mikilvægt
„Maður verður að reyna mismunandi menningu á
eigin skinni. Ég get vottað það að þegar maður byrjar
er erfitt að hætta!“ segir Anurag og það er greinilegt
að málið er honum hugleikið. „Þú þarft að fá nýtt
sjónarhorn á það sem þú ert að læra. Það er sérstaklega mikilvægt þegar maður er að læra lögfræði. Lögin snúast um að skilja hegðun, umhverfi og menningu. Maður á það á hættu að verða samgróinn sínu
umhverfi og það er ekki gott. Við lærum af því að sjá
hvernig aðrir gera hlutina. Til dæmis rannsakaði Ruth
Bader Ginsburg, hæstaréttardómari í Bandaríkjun-

Anurag Dey er meistaranemi í lögfræði við Háskólann í Sydney og kom hingað
til lands til að stunda skiptinám við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Anurag
er einn þeirra rúmlega 200 erlendu nemenda sem hófu nám við HR í haust.
Hann ákvað að koma til Íslands því landið heillaði hann.

um, í þaula lög og meðferð mála í Svíþjóð.“

Ein heit, hin köld
Okkur leikur forvitni á að vita hvað honum finnist
að sé sameiginlegt með Ástralíu og Íslandi, þessum tveimur eyjum, sitt hvorum megin á hnettinum.

með samning við háskólann minn í Ástralíu,“ segir

Kaldar sturtur að vetri til
herða mann bara

hann. Slíkir tvíhliða samningar gera nemendum HR

Anurag segir námið hér vera svipað því sem hann

eyjar. Ein er heit, hin er köld.“ Íbúar Ástralíu eru um

kleift að stunda nám við háskóla erlendis og nem-

þekki frá sínum háskóla í Ástralíu. „Það er samt

20 milljónir í landi sem er gríðarstórt, jafnstórt og

endum frá þeim skólum að koma til Íslands. Einnig

alltaf öðruvísi dýnamík í námskeiðum þar sem ekki

Bandaríkin. Anurag hefur ferðast um Suðurlandið,

geta nemendur nýtt sér áætlanir eins og Erasmus

er kennt á móðurmáli nemendanna,“ en hann situr

hann hefur farið norður í land og farið Gullna hring

fyrir evrópska háskóla og Nordplus fyrir skóla á

meistarakúrsa í lögum sem kenndir á ensku. Anurag

inn. „Ég sá norðurljósin úti í sveit rétt hjá Húsavík.

Norðurlöndunum.

er vanur því að læra með fólki hvaðanæva að úr

Það var ógleymanlegt.“

„Ég gat látið þennan draum rætast af því að HR er

Hakkar insúlínpumpur
fyrir bandaríska lyfjaeftirlitið
verkfræði. Hún er stödd í Maryland í Bandaríkjunum

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

þar sem hún er í starfsnámi hjá fyrirtæki sem heitir

Ég er búin að fá að kynnast rannsóknarhlið tölvunar-

Fraunhofer CESE. Á meðal samstarfsaðila Fraunhofer

fræðinnar sem mér þótti alltaf spennandi. Að auki

eru NASA, varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, Food

hef ég lært fullt og fengið starfreynslu sem mun án

and Drug Administration (FDA) og Háskólinn í

efa nýtast mér í framtíðinni. Það sakar heldur ekki

Maryland (UMD).

að hafa stofnanir á borð við FDA, NASA og varnar-

Agnes Jóhannesdóttir er á þriðja ári í hugbúnaðar-

Hver helstu verkefnin þín?

málaráðuneytið á ferilskránni sinni.

Í augnablikinu er ég að leggja lokahönd á verkefni

Hefur eitthvað komið þér á óvart?

fyrir FDA. Verkefnið snýst um að brjótast inn í hug-

Aðallega hvað tíminn líður hratt hér. Það er alltaf

búnað insúlínpumpa til að koma upp um öryggisgalla

nóg að gerast í kringum okkur, bæði í vinnunni og

og finna viðkvæmar upplýsingar. Ef öryggisgallar

í frítímanum. Til dæmis vorum við á ráðstefnu um

finnast gætu þeir verið nýttir til að breyta magni

seinustu helgi, fórum á Kanye West tónleika fyrir

insúlíns sem er sprautað í einstakling og það getur

tveimur vikum og erum að fara á amerískan fót-

haft mjög slæmar afleiðingar. Í stuttu máli má segja

boltaleik um næstu helgi.

að ég sé að „hakka“ insúlínpumpur til að fyrirbyggja
að aðrir geti brotist inn í þær.

„Þetta er í raun svipuð lönd sem eru samt mismunandi,“ segir Anurag. „Þetta eru stórar og strjálbýlar
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Skiptir máli að tengsl séu á milli
atvinnulífs og háskóla?
„Þekking í íslenskum sjávarútvegi er eitt mikilvægasta verkfæri atvinnugreinarinnar. Skipulag
fiskveiða hefur stuðlað að meiri hagkvæmni og
verðmætasköpun en þekkist í öðrum ríkjum.
Atvinnugreinin og samfélagið gera kröfu um að
fiskistofnar séu nýttir á ábyrgan hátt. Sú fiskveiðistjórnun sem hér er við lýði hefur skapað fyrirsjá-

Heiðrún Lind Marteinsdóttir
Framkvæmdastjóri Samtaka
fyrirtækja í sjávarútvegi

anleika og hvata til að skapa meiri verðmæti úr
hverju kílói sem fæst úr sjó, menn vita hvað þeir

Hörður Arnarsson

mega veiða og vilja gera sem mest verðmæti úr

Forstjóri Landsvirkjunar

þeim afla.
Með sameiginlegu átaki atvinnulífs og háskóla-

samfélagsins höfum við náð þessum mikla árangri. Í tengslum við sjávarútveg hafa sprottið upp stór-

„Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind Íslendinga.

veldi á alþjóðamælikvarða þegar kemur að tækni- og verkfræðiþekkingu. Má þar nefna fyrirtæki eins og

Hann er lykilforsenda þess að við getum nýtt þær

Marel, Skagann og Hampiðjuna, svo fáein dæmi séu nefnd. Þá eigum við kraftmikil sölufyrirtæki sem

náttúruauðlindir sem okkur er treyst fyrir á ábyrgan

hafa náð langt í harðri samkeppni á alþjóðamörkuðum. Skilningur á samkeppnisumhverfi víða um heim,

og hagkvæman hátt. Landsvirkjun er þekkingarfyrir

lagaumhverfi hérlendis og erlendis, rekstri og rannsóknum í matvælaiðnaði, hefur þar skipt sköpum. Þá

tæki og við höfum átt gríðarlega gott og mikilvægt

eru mikil sóknarfæri í þróun og markaðssetningu á vörum úr svokölluðum aukaafurðum, sem fæstum

samstarf við háskólana, sem hefur verið uppspretta

öðrum þjóðum hefur auðnast að skapa verðmæti úr. Hér á landi eru m.a. framleiddar eftirsóknarverðar

þeirrar menntunar og þekkingar sem er nauðsynleg

afurðir tengdar lyfja- og snyrtivöruiðnaði. Atvinnulífið og háskólasamfélagið hafa því sameiginlega skapað

í starfsemi okkar. Án öflugra íslenskra háskóla væri

víðfeðma þekkingargrein, sem skapar fjölda spennandi starfa. Af þessum sökum er við hæfi að tala um

Landsvirkjun ekki það fyrirtæki sem það er og við

þekkingu sem verkfæri sem hefur gert íslenskum sjávarútvegi kleift að ná framúrskarandi árangri.“

treystum á áframhaldandi gott samstarf við háskólasamfélagið til að bæta starfsemi okkar.“

„Öflugt háskólanám er algjör lykilforsenda fyrir sterku atvinnulífi og það er því ábyrgðarhlutur að styðja vel við þessar stofnanir. Þekking sprettur af áhuga og háskólar þurfa að
bjóða upp á fjölbreytt nám sem nýtist vel.
Samtök fjármálafyrirtækja hafa undanfarin ár verið í samstarfi við Háskólann í Reykjavík,
Háskóla Íslands og Háskólann á Bifröst og efnahags- og viðskiptaráðuneytið um vottun
fjármálaráðgjafa. Samstarfið hefur verið mjög gott og til marks um gott starf skólanna til

Birna Einarsdóttir
Forstjóri Íslandsbanka

að auka þekkingu og færni sem nýtist atvinnulífinu. Skólarnir hafa hjálpað til við að auka
traust á bankastarfsemi og auka gæði fjármálaráðgjafar.“

„Við getum náð forskoti í nýsköpun með
því að leggja saman krafta atvinnulífs og
háskóla á markvissan hátt þar sem aðilar
deila hugmyndum, þekkingu, rannsóknum og aðstöðu til þess að ná meiri árangri
en áður. Tækni morgundagsins verður til
með samvinnu og kröftugri liðsheild.”

Stefanía G. Sigurðardóttir  
Forstjóri CCP á Íslandi

Guðmundur Ingi Ásmundsson
Forstjóri Landsnets

„Tengsl á milli atvinnulífs og háskóla

Sigurður Páll Hauksson
Forstjóri Deloitte

„Fyrir sérfræðiþekkingarfyrirtæki eins og Deloitte

skipta miklu máli fyrir þekkingarfyrirtæki

er afskaplega mikilvægt að viðhalda góðum

eins og Landsnet. Starfsfólk okkar býr yfir

tengslum við háskóla landsins. Deloitte stefnir

sérhæfðri þekkingu sem það hefur aflað

ávallt að því að vera leiðandi í faglegri þjónustu

sér bæði hér heima og erlendis. Fyrir

gagnvart fyrirtækjum í öllum atvinnugreinum og

fyrirtæki eins okkar, sem vinnur að þróun

af öllum stærðum. Til þess þurfum við aðgengi

og uppbyggingu raforkukerfisins, er mjög

að fyrsta flokks starfsfólki sem hefur góðan

mikilvægt að fylgjast vel með því sem er að

akademískan bakgrunn og getur beitt þekkingu

gerast í háskólasamfélaginu og að há-

sinni á hagnýtan máta. Markvisst samstarf milli

skólanemar fái tækifæri til að takast á við

atvinnulífs og háskóla spilar þar lykilhlutverk.“

raunverkefni á sínu námssviði.“
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VELKOMIN Í HR
Hjá Háskólanum í Reykjavík er lögð áhersla á fjölbreyttar og nútímalegar
kennsluaðferðir, verkefnamiðað nám, góða aðstöðu undir einu þaki og öflugar,
alþjóðlegar rannsóknir. HR er í sterkum tengslum við atvinnulífið og nemendur
vinna fjölbreytt verkefni í starfsnámi og lokaverkefnum innan fyrirtækja og stofnana.
Möguleikar á skiptinámi eru einnig fjölmargir í samstarfsskólum um allan heim.

GRUNNNÁM

MEISTARANÁM

Byggingafræði

BSc

Alþjóðaviðskipti og markaðsfræði

MSc / MIBM

Byggingariðnfræði

Diplóma

Byggingarverkfræði

MSc

Byggingartæknifræði

BSc

Fjármálaverkfræði

MSc

Fjármálaverkfræði

BSc

Fjármál fyrirtækja

MSc / MCF

Haftengd nýsköpun

Diplóma

Heilbrigðisverkfræði

MSc

Hagfræði

BSc

Heilsuþjálfun og kennsla

MEd

Hátækniverkfræði

BSc

Hugbúnaðarverkfræði

MSc

Heilbrigðisverkfræði

BSc

Íþróttavísindi og þjálfun

MSc

Hugbúnaðarverkfræði

BSc

Lögfræði

ML

Íþróttafræði

BSc

Mannauðsstjórnun og
vinnusálfræði

MSc / MHRM

ungt og metnaðarfullt fólk sem hefur borið með

Lögfræði

BA

sér ferska strauma. Á sama tíma hafa nem-

Markaðsfræði

MSc

Lögfræði með viðskiptafræði
sem aukagrein

BA

Máltækni

MSc

Rafiðnfræði

Diplóma

MBA (Master of Business
Administration)

MBA

Rafmagnstæknifræði

BSc

Rekstrariðnfræði

Diplóma

MPM (Master of Project
Management)

MPM

Rekstrarverkfræði

BSc

Orkuverkfræði Iceland School of Energy

MSc

Sálfræði

BSc

Rafmagnsverkfræði

MSc

Tölvunarfræði

Diplóma
og BSc

Rekstrarverkfræði

MSc

Tölvunarfræði með
viðskiptafræði sem aukagrein

BSc

Reikningshald og endurskoðun

MACC

Klínísk sálfræði

MSc

Tölvunarstærðfræði

BSc

Vélaverkfræði

BSc

Sjálfbær orkuvísindi Iceland School of Energy

MSc

Véliðnfræði

Diplóma

Stjórnunarreikningsskil og
viðskiptagreind

MABI

Vél- og orkutæknifræði

BSc

Tölvunarfræði

MSc

Viðskiptafræði

BSc

Upplýsingastjórnun

MIM

Viðskiptafræði með lögfræði
sem aukagrein

BSc

Vélaverkfræði

MSc

Viðskiptafræði með
tölvunarfræði sem aukagrein

BSc

Viðskiptafræði með vali

MSc

Björgólfur Jóhannsson
Forstjóri Icelandair Group

„Öflugt samstarf háskóla og atvinnulífs er afar
mikilvægt og þegar vel tekst til flæða reynsla,
þekking og hugmyndir á milli, öllum aðilum til
hagsbóta. Við höfum átt í farsælu samstarfi við
Háskólann í Reykjavík um nokkurra ára skeið.
Á þeim tíma höfum við fengið inn í fyrirtækið

endur komist í snertingu við raunhæf verkefni
í daglegum rekstri fyrirtækisins. Við erum afar
ánægð með hvernig til hefur tekist og endurnýjuðum samstarfssamninginn við HR nú á
haustmánuðum. Við hlökkum til áframhaldandi
gefandi samstarfs.“

Magnus Norddahl
Forstjóri LS Retail

„LS Retail hefur verið þeirrar gæfu aðnjótandi
að hafa í gegnum árin verið í góðu samstarfi við
Háskólann í Reykjavík. LS Retail hefur gert þriggja
ára samning við skólann sem felur í sér styrk
til meistaranema til að vinna meistaraverkefni
í tengslum við starfsemi fyrirtækisins. Auk þess
hafa nemendur í tölvunarfræði unnið lokaverkefni sín í samstarfi við LS Retail sem hefur leitt til
þess að nemendur hafa ráðið sig í vinnu hjá fyrirtækinu að verkefni loknu. Ég tel gott samstarf við
Háskólann í Reykjavík mikilvægt fyrir nemendur
skólans að því leyti að þeir geta fengið hjá okkur
dýrmæta innsýn í atvinnulífið í gegnum verkefni
sín. Fyrir LS Retail er samstarfið mikilvægt meðal
annars vegna þess að stór hluti af nýliðun fyrirtækisins kemur frá Háskólanum í Reykjavík og
það er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki sem er í örum
vexti eins og við erum, að hafa góð tengsl við
bæði nemendur og kennara skólans.“

Doktorsnám
Hægt er að ljúka doktorsnámi (PhD) frá öllum fjórum akademískum deildum HR;
lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild.

Undirbúningur fyrir háskólanám
Frumgreinanám er eins árs staðarnám sem lýkur með frumgreinaprófi. Þegar
nemendur sækja um námið velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám
sem stefnt er að í framhaldinu. Jafnframt er hægt að bæta við sig einingum með
viðbótarnámi við stúdentspróf í stærðfræði og raungreinum.

Endurmenntun
Opni háskólinn í HR býður upp á fjölbreytt framboð lengri og styttri námskeiða
fyrir sérfræðinga og stjórnendur. Námsefnið byggist á traustum fræðilegum
grunni og hagnýtri þekkingu úr atvinnulífinu.
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Bergmálslaust
herbergi í
kjallaranum

Herbergið er 7 x 4 x 3 metrar að stærð. Það er skermað fyrir rafsegulbylgjum og þakið með ísogseiningum
sem bæla endurvarp rafsegulbylgja inni í rýminu.
Tilgangurinn með slíku rými er að mæla eiginleika
loftneta og loftnetsfylkja, sérstaklega geislunarmynstra þeirra. Þó má nýta aðstöðuna í aðrar mælingar eins og á rafsegulfræðilegri svörun íhluta. Rýmið verður notað af EOMC undir leiðsögn dr. Slawomir
Koziel, prófessors við tækni- og verkfræðideild HR.
Bygging klefans, ásamt kaupum á nauðsynlegum
búnaði og mælitækjum eins og vigur-netgreini, var
styrkt af Rannís og tækni- og verkfræðideild en rýmið var sett upp af dr. Koziel og meðlimum í rannsóknarhópi hans. Sumir hlutar klefans, sérstaklega
mæliturnar og stýringar sem fylgja þeim, voru hannaðir innan HR.

Í kjallara Háskólans í Reykjavík er að finna fyrstu rannsóknaraðstöðu hérlendis sem endurkastar
ekki rafsegulbylgjum. Þetta er svokallað bergmálslaust rými (e. anechoic chamber) sem hefur verið
sérhannað fyrir þarfir EOMC-rannsóknarsetursins (Engineering Optimization & Modeling Center)
innan tækni- og verkfræðideildar HR.

Slawomir Koziel, prófessor við
tækni- og verkfræðideild HR.

Forsenda rannsókna
Bergmálslaust rými er forsenda þess að hægt sé að
gera rannsóknir sem teknar eru gildar í loftnetaverkfræði, sérstaklega vegna þess að hægt er að staðfesta
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Árshátíð, Samgönguvika og Jafnréttisvika eru
meðal fjölbreyttra viðburða á vegum SFHR,
Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík.
rannsóknir á frumgerðum af loftnetum. Slíka klefa er
víða að finna í háskólum og rannsóknarstofnunum
út um allan heim. „Þar til núna höfum við þurft að
útvista þessum staðfestingum á okkar rannsóknum
og hönnun á loftnetum. Það að hafa aðstöðu til prófana hér mun auðvelda rannsóknir töluvert,“ segir
Slawomir.

Mælingar á tíðnisviði frá
1-20 gígahertz
Í klefanum hegða rafsegulbylgjur sér eins og í opnu
rými en slíkt umhverfi er nauðsynlegt til að mæla
geislun á réttan hátt. Inni í klefanum eru tveir stöplar,
einn með viðmiðunarloftneti og hinn með því loftneti
sem á að prófa. Snúningi þessara stöpla er hægt að
stjórna utan frá svo að hægt sé að skanna bæði tvívítt
og þrívítt geislunarmynstur á fullkominn hátt. Hægt
er að gera mælingar á tíðnisviðinu 1 – 20 GHz, en
stærð herbergisins og geta mælibúnaðar takmarkar
tíðnisviðið.
Stjórn SFHR. Frá vinstri: Erna Sigurðardóttir, Skúli Þór Árnason,
Íris Björk Snorradóttir, Rebekka Rún Jóhannesdóttir og Kristinn Guðmundsson.

Í klefanum hegða
rafsegulbylgjur sér eins
og í opnu rými en slíkt
umhverfi er nauðsynlegt
til að mæla geislun á
réttan hátt.

Vilja samræma
hagsmunamál
milli deilda
„Þetta er vinna og það getur krafist mikillar skipulagn-

sér án þess að skuldbinda sig með lántöku. „Styrkurinn

ingar að sinna erfiðu námi og hagsmunabaráttu stúd-

ætti jafnframt að gera nemendum kleift að einbeita sér

enta á sama tíma. Ég held þó að þetta hjálpi mér í nám-

betur að náminu og vinna minna.“

inu frekar en ekki. Svo þekki ég í raun ekki annað en
að vera háskólanemi sem vinnur jafnframt að félags
störfum,“ segir Rebekka Rún Jóhannesdóttir, formaður
SFHR, Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík. Hún er á
þriðja ári í rekstrarverkfræði við tækni- og verkfræðideild. Á skólagöngu sinni í HR hefur hún jafnframt sinnt
skyldum formanns nemendafélags og nýnemafulltrúa.

Nemendur fái aðgang að
deildafundum
Núverandi stjórn Stúdentafélagsins hefur lagt áherslu
á það á undanförnum mánuðum að samræma hagsmunamál milli allra akademískra deilda háskólans. Í því
felst meðal annars að fulltrúi nemenda sé viðstaddur

„Það er svo gaman að geta haft áhrif.“

deildafundi. „Við erum að vinna í þessu og gerum ráð

Núverandi lög frá árinu 1992

hagsmunafulltrúa SFHR.“

SFHR er hagsmunafélag nemenda háskólans. Nemendur verða sjálfkrafa meðlimir og greiða engin félagsgjöld.
Það mál sem hefur borið einna hæst undanfarið er frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna og fyrirkomulag námslána. „Við teljum frumvarpið sem mennta- og
menningarmálaráðherra lagði fram á síðasta þingi vera
skref í rétta átt en myndum ekki samþykkja það óbreytt.
Það er gott að þessi vinna er í gangi, núverandi lög eru
frá árinu 1992 og því tími til kominn að endurskoða
þau.“ Rebekka telur stærsta skrefið í frumvarpinu hafa
verið beina námsstyrki sem allir nemendur gætu nýtt

fyrir að það verði vel tekið í þetta. Málið er í höndum

Öflugt félagslíf
Auk þess að sinna hagsmunamálum stúdenta hefur
félagið yfirumsjón með ótal mörgum viðburðum sem
haldnir eru yfir skólaárið en það eru nemendafélög
deilda eða undirfélög sem sjá um skipulagningu þeirra.
Sem dæmi má nefna Árshátíð nemenda HR sem árshátíðarnefndin sér um, Samgönguviku sem Birta, félag um
samfélagslega ábyrgð heldur utan um, Jafnréttisviku
sem er í höndum Jafnréttisnefndar og svo sér Góðgerðarnefnd um fjáröflun fyrir ákveðin málefni.

STÚDENTAFÉLAGIÐ
Skrifstofan er staðsett í M205

studentafelagid

www.sfhr.is

@studentafelagRU #SFHR #haskolinnrvk

studentafelag@studentafelag.is

@studentafelag
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Allur
undirbúningurinn
snýst um eitt
augnablik
Að vera viðstaddur Ólympíuleika er ótrúleg lífsreynsla, segir Hafrún
Kristjánsdóttir, sem fylgdi íslensku keppendunum til Ríó og hjálpaði
þeim að takast á við þetta stóra verkefni. Hún segir Ólympíuþorpið
vera heillandi gerviveröld.
Þegar keppt er á stærsta íþróttamóti heims er góður andlegur undirbúningur ómissandi. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur á sínum snærum
fagteymi sem í eru læknir, sjúkraþjálfarar og sálfræðingur. Hafrún Kristjánsdóttir,
lektor og sviðsstjóri íþróttafræðisviðs við tækni- og verkfræðideild Háskólans í
Reykjavík er sálfræðingurinn í fagteymi ÍSÍ. Hún tók þátt í undirbúningi íslenska
keppnisliðsins fyrir Ólympíuleikana í Ríó í sumar og fylgdi keppendum á leikana.
Hún fór einnig nýlega með landsliði Íslands í hópfimleikum á Evrópumeistaramótið í Slóveníu.

Streituvaldandi aðstæður

meiðst stuttu fyrir keppni. „Slíkt getur tekið verulega á andlegu hliðina. Sem betur
betur fer voru samskipti innan íslenska hópsins eins og best verður á kosið og
engin meiddist á leikunum.“

Stórkostlegt og stórskrýtið
Þetta var í annað skipti sem Hafrún fylgdi íslensku keppendunum á Ólympíuleikum en
hún fór líka til Lundúna árið 2012. „Þetta er
alveg stórkostlegt og stórskrýtið á sama tíma.
Ég held að enginn geti gert sér grein fyrir því
hversu stórt og mikið þetta er án þess að
upplifa það á eigin skinni. Þetta eru eiginlega
frekar brjálæðislegar aðstæður og þorpið er
stórfurðuleg gerviveröld. Þarna búa um 18
þúsund íbúar í einangruðu þorpi og þar af eru
um 10 þúsund keppendur. Þetta eru þjálfar-

„Fagteymið vinnur saman að því að reyna að hámarka líkunar á því að íþrótta-

ar og íþróttafólk frá næstum öllum þjóðum

mennirnir nái að sýna góða frammistöðu og að þeim líði vel líkamlega og andlega,”

heims og allir merktir sínu landi frá toppi til

segir Hafrún. Hún segir miklum tíma vera varið í undirbúning löngu áður en leik-

táar. Svo er bara fallegt hvernig allir sam-

arnir sjálfir hefjist. „Ég reyni að undirbúa þá íþróttamenn sem ég vinn með sem

einast þarna óháð bakgrunni, trúarbrögð-

best fyrir keppnina. Í því getur falist vinna við streitustjórnun, einbeitingu, hugar-

um, tungumálum og allri pólitík. Og borða

þjálfun og andlegan undirbúning almennt.“ Hún vinnur mismikið með keppendum,

saman.“ Ólympíuþorpið þarf, eins og gefur að

allt eftir þeirra óskum, en aðstæðurnar eru að hennar sögn afar streituvaldandi.

skilja, að hafa líkamsræktarstöð. „Það var eig-

„Þetta er langstærsta íþróttamót í heimi. Sem dæmi má nefna að á heimsmeistara

inlega ótrúlegt að æfa þar, ég get ekki lýst því

mótinu í knattspyrnu karla eru 18 þúsund blaðamenn en þeir eru 28 þúsund á

öðruvísi. Þarna er íþróttafólk í rosalegu formi

Ólympíuleikunum. Þetta eru að mörgu leyti erfiðar aðstæður fyrir íþróttafólk og

en samt allir svo mismunandi, sumir eru yfir

þetta er ekki endilega umhverfi sem er vel til þess fallið að bæta árangur sinn í.“

tveir metrar á hæð og sumir undir einum og

Búin að færa miklar fórnir
Keppendur á Ólympíuleikunum hafa lagt á sig gríðarlega vinnu og í mörgum
íþróttagreinum hafa þeir aðeins örstuttan tíma til að sýna hvað í þeim býr. „Ég hef

fimmtíu, og frá 35 kílóum upp í 160. Ég hef
komist að því að það er sko ekki til einhver ein
týpa af íþróttamanni!“

þessu síðan á síðustu leikum eða jafnvel frá því þau byrjuðu að æfa sína íþrótta-

Upplifun að koma inn í
íþróttahallirnar

grein. Þau eru búin að færa ýmsar og miklar fórnir.“ Það er því langur aðdragandi

Íþróttamannvirkin á keppnissvæðinu voru

að einu augnabliki. Þarna kemur góður andlegur undirbúningur sér vel. Hafrún er

byggð sérstaklega fyrir leikana. Hafrún fór

íþróttafólkinu svo innan handar við að takast á við frammistöðuna þegar það hefur

á þá viðburði sem hún gat þegar tækifæri

lokið keppni. Sálfræðingar sem starfa á mótum eins og Ólympíuleikum geta þurft

gáfust. „Ég fékk til dæmis tækifæri til að sjá

að takast á við ýmsan vanda eins og samskiptavanda og svo geta íþróttamenn

bandaríska körfuknattleiksliðið og úrslitaleik-

kynnst mörgum þessum krökkum vel í gegnum tíðina. Þau eru búin að stefna að

HR-INGAR HÉR OG ÞAR
Anna Sigríður Vilhelmsdóttir
Hafnarfjörður
Nám: MPM, meistaragráða
í verkefnastjórnun frá HR 2015
Starf: Verkefnastjóri á
upplýsingatæknisviði Fiskistofu

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni?

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem undirbúningur
fyrir þetta starf?
Námið var góður undirbúningur fyrir nánast hvaða starf sem er. Mikilvægastur
var þó mannlegi þátturinn, samheldni og lærdómur innan bekkjarins. Mér verður
stundum hugsað til þess þegar einn kennarinn sagði að við slípuðum hvort annað
til innan bekkjarins. Ég held að það hafi verið rétt hjá honum. Námið varð fyrst og
fremst til þess að ég einbeitti mér að því að temja mér æðruleysi. Þessi nýi lærdómur skilar sér í betri vinnu og betri yfirsýn þegar vel tekst til. Við vorum tvær sem
ákváðum að gera grein úr lokaverkefnum okkar sem birtist í Procedia - Social and
Behavioral Sciences. Það varð hluti af skemmtilegu ævintýri og við ferðuðumst til

Verkefnin felast í að undirbúa, skilgreina, áætla og stýra verkefnum á upplýsinga-

Panama þar sem við héldum fyrirlestur um verkefnið okkar á ráðstefnu IPMA sem

tæknisviði Fiskistofu. Verkefnin snúast um hönnun og innleiðingu á hugbúnaði,

eru alþjóðleg verkefnastjórnunarsamtök. Við höfum einnig í framhaldinu haldið

viðhald og endurbætur á eldri hugbúnaði og samskipti þeirra hagsmunaaðila sem

fyrirlestra fyrir fyrirtæki og skóla. Við hefðum ekki haft tækifæri til þess að vaxa

að þeim koma.

nema af því að við höfðum góðan stuðning og undirbúning í náminu.
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inn í knattspyrnu karla. Þar unnu Brasilíumenn og stemningin var ólýsanleg.
Þessar íþróttahallir eru risastórar og það er upplifun bara að koma inn í þær.“ Í
Ólympíuþorpinu í Ríó voru byggðar 15 hæða blokkir, 32 talsins, sem stendur til
að selja sem lúxusíbúðir. „Svo sér maður fátækrahverfin rétt fyrir utan þetta nýja,
tilbúna þorp þannig að maður gerir sér vel grein fyrir hvað þetta er mikil gervi
veröld.“ Þrátt fyrir töfra Ólympíuleikanna getur líf innan þorpsins líka tekið á. „Það
er mikil öryggisgæsla á svæðinu og í hvert skipti sem þú ætlar að fara inn eða út
úr Ólympíuþorpinu er eins og þú sért að fara í flug, þú þarft að taka af þér úrið og
beltið og allt það. Svo fór mikill tími í að koma sér á milli staða í rútu.”

Skiptust á nælum við Williams-systur
Þegar hún er spurð um einhver sérstaklega eftirminnileg atvik hlær Hafrún og segir að eitt standi upp úr. „Það er hefð að allir séu með passa sem hangir um hálsinn.
Í bandinu um hálsinn er fólk í Ólympíuþorpinu svo með nælur frá sínu landi og
margir skiptast á nælum til að eiga sem minjagripi. Ég og Unnur Sædís sjúkraþjálfari vorum á labbi einn daginn í þorpinu og þá stoppaði mig kona sem vildi endilega
fá nælu frá Íslandi. Ég var búin að tala við hana í þó nokkra stund þegar ég áttaði
mig á því að ég var að spjalla við Venus Williams, tennisstjörnu. Hún benti svo á
systur sína Serenu sem stóð fyrir aftan hana og sagði að hún vildi endilega fá eina
nælu líka. Ég lét þær því fá sitt hvora og fékk nælu frá þeim á móti!”

Hafrún ásamt keppendum og samstarfsfólki í Ríó í sumar.

„

„Ég var búin að tala við konuna í þó
nokkra stund þegar ég áttaði mig
á því að ég var að spjalla við Venus
Williams, tennisstjörnu. Hún benti
svo á systur sína Serenu sem stóð
fyrir aftan hana og sagði að hún vildi
endilega fá eina nælu líka.“

Hrönn Margrét Magnúsdóttir

fram á við og velta fyrir sér hvað taki við næst, hvaða markað á að sækja á, hvaða

Reykjavík

vörur á að þróa og svo framvegis.

Nám: MSc í alþjóðaviðskiptum frá HR 2010

Hvernig finnst þér námið hafa nýst þér sem
undirbúningur fyrir þetta starf?

Starf: Stofnandi og framkvæmdastjóri
Ankra - Feel Iceland

Í hverju felast verkefnin þín í vinnunni?

Það sem stendur upp úr er án efa hópavinnan og tengingin við atvinnulífið og
erlenda háskóla. Ég áttaði mig eflaust ekki á því í náminu hvað hópavinnan kenndi
mér margt en ég er vel undirbúin til að takast á við vandamál sem geta komið upp

Ankra - Feel Iceland er enn lítið fyrirtæki og þess vegna eru verkefnin mörg og af

við hópastarf. Fjölbreytileiki í hópi leiðir oftar en ekki til betri útkomu. Það hafði

ýmsum toga, allt frá vefsíðugerð til fjármálastjórnunar. Í dag erum við búnar að

einnig mikla þýðingu að vinna raunveruleg verkefni í samstarfi við íslensk fyrirtæki

þróa og setja á markað fjórar vörur og fókusinn er því aðallega á markaðssetningu

og þar skapaðist gott tengslanet. Ég tók eina skiptiönn í Madrid í IE Business School

og sölu erlendis þessa dagana ásamt því að tryggja fjárhagslega stöðu fyrirtækis-

og þar lærði ég heilmargt en það er einmitt þessi tenging við erlenda háskóla, bæði

ins. Við erum að hefja sölu á vörunum okkar í Magasin du Nord á næstu vikum og

til skiptináms og einnig að fá erlenda kennara hingað til lands að kenna sem mér

erum að klára að ganga frá öllu sem því tengist. Einnig er maður ávallt að horfa

finnst setja punktinn yfir i-ið hjá Háskólanum í Reykjavík.
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Hrefna Briem og Haraldur Hugosson, verkefnastjóri
hjá Icelandic Startups við dómarastörf.

Hugvitið í
fyrsta sæti

ÞÆR HUGMYNDIR SEM HLUTU TILNEFNINGAR TIL
GUÐFINNUVERÐLAUNA ÁRIÐ 2016 VORU:
Quicksaver
Búnaður sem skynjar veltur og högg á bíl og sendir neyðarboð til neyðarlínunnar ef bíll lendir í árekstri eða veltu.

Sonar Drone
Drónar sem leita að nákvæmri staðsetningu fiskimiða og spara þannig

Nemendur á fyrsta ári við Háskólann í Reykjavík þurfa að reiða sig
á hugvitið í þriggja vikna skyldunámskeiði sem heitir Nýsköpun
og stofnun fyrirtækja. Námskeiðið er eitt af mörgum þriggja vikna
námskeiðum sem haldin eru í HR að loknum prófum á vorönn. Með
verklegum námskeiðum gefst nemendum í öllum deildum og á
öllum námsstigum í grunnnámi tækifæri til að vinna saman og nýta
lærdóminn í raunhæfum verkefnum.

útgerðum tíma og kostnað.

DontDrive&Die
App sem ætlað er að draga úr snjallsímanotkun við akstur með því að læsa
símanum þegar ferðast er á meira en 10 km/klst hraða. Hópurinn hlaut
verðlaun fyrir hugmynd sem stuðlar að aukinni samfélagslegri ábyrgð.

Eftirhyggjubókin
Hópurinn sem stóð að Eftirhyggjubókinni hlaut Guðfinnuverðlaunin í ár.
Um er að ræða smáforrit sem er hannað fyrir einstaklinga með langvarandi

Hrefna Sigríður Briem, forstöðumaður BSc-náms í viðskipta- og hagfræði við

taugasjúkdóm. Forritinu er ætlað að fylgjast með líðan sjúklinga, auka

viðskiptadeild, hefur umsjón með námskeiðinu ásamt starfsmönnum Icelandic

eftirfylgni með einkennum og jafna lyfjanotkun. Hægt er að fylgjast með

Startups nýsköpunar- og frumkvöðlaseturs. ,,Markmiðið er að nemendur kynnist

heilsu sjúklinga og forritið er einskonar dagbók fyrir sjúklinga og lækna.

nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi og þrói með sér frumkvöðlaanda. Námskeiðið

Einnig er ætlunin að nota forritið til þess að bæta samskipti á milli lækna

veitir nemendum þekkingu sem nýtist þegar út í atvinnulífið er komið sem og

og sjúklinga þar sem sjúklingar eiga oftast fáa tíma bókaða hjá taugalækni

hæfni sem er til þess fallin að skapa störf í samfélaginu,“ segir Hrefna.

á ári þar sem farið er yfir heilsu og líðan. Til að byrja með er lausnin sniðin

Þurfa að gera frumgerð
að nýrri vöru

að taugasjúkdómunum Parkinson, MS sjúkdómnum og flogaveiki.

Nemendur vinna í þverfaglegum hópum og leggja fram vandaða viðskiptaáætlun.
Í hverjum hópi koma saman nemendur úr mismunandi deildum, þannig vinna til
dæmis nemendur úr viðskiptafræði, lögfræði, verkfræði og sálfræði saman í einum og sama hópnum. Mikilvægt er að nemendur nái að gera frumgerð af hugmyndinni og komist eins langt og þau geta með verkefnið. Hóparnir kynna svo
hugmyndir sínar og greina frá framgangi verkefnisins reglulega. Verkefnin eru
metin af kennara viðskiptadeildar, fulltrúum sprotafyrirtækja, ráðgjöfum (eða
,,mentorum“) og starfsmönnum Icelandic Startups.
Námskeiðinu lýkur með verðlaunaathöfn í Sólinni þar sem þrír hópar eru tilnefndir til svokallaðra Guðfinnuverðlauna og auk þess fær einn hópur viðurkenningu
fyrir hugmynd þar sem samfélagsleg ábyrgð er í fyrirrúmi. Sjóður verðlaunanna
var stofnaður árið 2007 með það að markmiði að styðja við frumkvöðlastarf og
nýsköpun nemenda við HR. ,,Verðlaunin eru veitt einu verkefni ár hvert fyrir bestu
hugmyndina sem líkleg er til að þróast og vaxa og er valin úr hópi nokkurra tilnefndra verkefna.“

Hópurinn sem stendur að Eftirhyggjubókinni eru nemendur í
viðskiptafræði, tölvunarfræði og sálfræði við HR, þau Aníta Ýr Ævarsdóttir,
Baldur Abraham Ólafarson, Súsanna Edith Guðlaugsdóttir og Valgeir
Hrafn Snorrason. Hér eru þau við verðlaunaafhendingu í Sólinni ásamt
Guðfinnu S. Bjarnadóttur og Frosta Ólafssyni, framkvæmdastjóra VÍ.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

43

UNNIÐ MEÐ ATVINNULÍFINU

Greinir
álag í
röddinni
Eydís Huld Magnúsdóttir
Fyrirtæki: Isavia og Icelandair
Eydís Huld Magnúsdóttir, doktorsnemi við tækni- og
verkfræðideild, vinnur með vísindamönnum Háskólans í Reykjavík ásamt Isavia og Icelandair að gerð
mælis sem getur greint álag hjá flugumferðarstjórum.
„Við erum að reyna að greina út frá röddinni hvort
flugumferðarstjórar séu undir álagi. Markmiðið er
að gera mæli sem fylgist með flugumferðarstjórum
í starfi sem jafnframt tekur tillit til verkefnanna sem
þeir eru að vinna hverju sinni. Ef við vitum hvernig
raunverulegt álag er hjá fólki er hægt að fylgjast með
því við störf með rafrænum hætti og grípa inn í ef

niðurstöður úr prófunum sem hún mun kynna í fyrstu

náminu árið 2013.“ Leiðbeinendur hennar eru þau

rannsóknargreininni úr verkefninu, á ráðstefnu í Pól-

Jón Guðnason, lektor við tækni- og verkfræðideild, og

Búið er að safna gögnum í stóran gagnagrunn með

landi. „Bæði ISAVIA og Icelandair styrkja stöðuna mína

Kamilla Rún Jóhannsdóttir, lektor og forstöðumaður

mælingum á bæði lífeðlisfræðilegum þáttum og

þetta árið, en ég byrjaði að vinna í þessu í meistara-

BSc-náms í sálfræði við viðskiptadeild.

vinnuálag verður meira en það ræður við.“

hljóðgögnum. „Söfnun gagnanna var tímafrek en við
njótum góðs af því núna að geta fengið heildstæða
mynd af því sem gerist í líkamanum þegar hann er
undir álagi.“ Nú eru Eydís og samstarfsfólk hennar
að hefja úrvinnslu á miklu magni gagna og fá fyrstu

„Markmiðið er að gera mæli sem fylgist með
flugumferðarstjórum í starfi sem jafnframt tekur tillit
til verkefnanna sem þeir eru að vinna hverju sinni.“

RANNSÓKN Í FÓKUS
Friðrik Már
Baldursson
Prófessor við
viðskiptadeild

yrt um orsakasamhengi. Í framhaldinu ætlum við að
kafa dýpra og kanna betur samhengi milli einstakra
breyta, t.d. náms og tekna. Breytt viðhorf eru einnig
áhugavert

rannsóknarefni:

Erlendar

rannsóknir

gefa t.d. til kynna að ungt fólk leggi nú meira upp úr
áhugaverðum starfsvettvangi en áður. Þetta kann að
vera á kostnað tekna.

Hvað ert þú að rannsaka?
Við Axel Hall, lektor í hagfræði við HR, lukum nýverið
við rannsókn á efnahagslegri stöðu ungs fólks á
aldrinum 20-35 ára og hvernig hún hefur þróast síðasta aldarfjórðung, 1990-2015. Í ljós kemur að ungt
fólk hefur almennt dregist aftur úr í tekjum síðustu
áratugi en þeir sem eldri eru hafa bætt stöðu sína.
Svipuð þróun hefur orðið í mörgum öðrum löndum.
Að einhverju leyti má skýra þessa þróun með mikilli
fjölgun í hópi þeirra sem stunda háskólanám, sér-

Af hverju?
Þessi rannsókn kom til að frumkvæði fjármála- og
efnahagsráðuneytisins í framhaldi af þingsályktunar
tillögu. Enda er þetta efni sem ætti að brenna á
stjórnmálamönnum: Hvernig býr íslenskt samfélag
að þeim kynslóðum sem erfa landið? Þessi rannsókn
gefur til kynna hvernig þróunin hefur verið og er t.d.
skref í áttina að því að skilja hvers vegna ungt fólk
virðist eiga erfiðara með að kaupa sér fyrstu íbúð en
áður.

ekki að fullu í tekjuávinningi hjá þeim sem hafa lokið

Hverju munu rannsóknir
þínar breyta?

námi. Tekjur eru að vísu hærri hjá þeim sem eru með

Til að bæta lífskjör til langframa þarf að byggja upp

háskólamenntun, en þeim sem hafa lokið skemmra

þekkingarsamfélag á Íslandi. Það þarf að skapa hvata

námi. Hins vegar hefur þessi ávinningur minnkað

fyrir ungt fólk til að mennta sig en jafnframt að skapa

verulega. Svo virðist sem sköpun nýrra starfa við

forsendur fyrir uppbyggingu á atvinnulífi sem byggir

hæfi háskólamenntaðra hafi ekki haldið í við fjölgun

á þekkingu. Við vonum að þessi rannsókn auki skiln-

þeirra og tekjuávinningur af menntun því minnkað.

ing á þessu viðfangsefni og styðji við stefnumótun

Þessi rannsókn er lýsandi, þ.e. við skoðum hvernig

í efnahags-, atvinnu- og menntamálum sem hefur

tekjur og fleiri þættir hafa þróast án þess að geta full-

þetta að markmiði.

staklega í hópi kvenna. En aukin menntun skilar sér
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„Ég er alltaf jafn undrandi
á því hversu fjölbreytt og
skemmtileg tungumál
eru. Við höfum ótal mál,
mállýskur, mismunandi
samhengi og tónfall. Þetta
getur allt verið hluti af
tjáskiptum með talmáli.
Þessi fjölbreytni sýnir
hversu samofið mannlífi
og hefðum talmálið er.“

en þeir voru flestir starfsmenn og nemendur tveggja
háskóla í Yogokarta á Jövu. Starfsfólk frá svæðisskrifstofum Google aðstoðaði við að fá sjálfboðaliða og
hafði umsjón með söfnuninni. Tilgangur ferðarinnar
var að safna gögnum en ekki síður að prófa nýjan
hugbúnað sem hefur verið hannaður innan HR og
nefnist Eyra. Að sögn Jóns var verkefnið fyrsta alvöru
prófunin á forritinu og því gafst þeim tækifæri til að
breyta og aðlaga það að alvöru aðstæðum. Alls safnaði rannsóknarteymið 250.000 upptökum og eru um
450 klukkustundir af upptökum nú aðgengilegar á
opnum gagnagrunni. Þessi gögn geta nýst þeim sem
vilja gera talgreini fyrir javönsku. Þess má geta að um
85 milljónir manna hafa javönsku að móðurmáli og
gætu nýtt sér talgreini byggðan á tungumálinu til að
eiga samskipti við tölvur.

Af hverju talgreinir?
Jón segir talgreina mjög mikilvæga. „Talgreinir gerir
tölvu kleift að skilja talað mál. Þetta er samskiptamáti
sem hefur hingað til verið alveg lokaður fyrir tölvum.

Safnaði
250.000
upptökum

Við höfum notað talmál með tækni eins og símum
og talstöðvum, en þessi tæki hafa ekki getað greint
innihald talmálsins. Nú geta tölvur greint ritmál nokkuð vel, til dæmis hvort þú sért að fá ruslpóst, fylgst
með umræðu eftir ákveðnu orðavali og fleira. Og þá
er næsta skrefið að greina það sem sagt er við þær.“
Hann segir að eðli talmáls sé öðruvísi en það sem
skrifað sé á lyklaborð. „Það er ekki jafn formlegt, það
er líka víðtækara og býður upp á meiri möguleika.“

Google styrkir gerð Eyra
Google hefur gert talgreini fyrir íslensku í samstarfi
við Jón og samstarfsfólk hans og styrkir gerð Eyra.
„Þetta er opið forrit og á að stuðla að því að hægt sé
að búa til ókeypis talgreini. Eyra er ætlað að skapa
tæknilegar forsendur fyrir því að hægt sé að gera
talgreini fyrir sem flest tungumál. Við viljum ekki að

Jón Guðnason, lektor við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, fór á vormánuðum til

enska verði eina tungumálið sem hægt sé að nota.“

eyjarinnar Jövu í Indónesíu til þess að safna upptökum á töluðu máli. Þessar upptökur eru notað-

Eyra virkar þannig að settur er upp umfangsmikill

ar til að gera talgreini en það er tækni sem gerir tölvum kleift að skilja talað mál.

setningalisti á vefþjóni. Notandi skráir sig inn og fær
upp eina setningu í einu. Viðkomandi les svo setn-

Ferðin var hluti samstarfsverkefnis HR og Google sem

smíði talgreinis. Markmiðið með verkefninu er að

inguna upphátt. Þegar búið er að safna nægu magni

snýst um gerð hugbúnaðar sem nýtist við söfnun

sem flestir geti talað við tölvur á sínu eigin tungumáli.

upplesinna setninga er búið að mynda grunn. „Til

talmáls. Stór gagnagrunnur með málsýnum er

Jón dvaldi í tvær vikur á Jövu ásamt þeim Matthíasi

þess að geta gert talgreini þarf þrenns konar mál-

forsenda þess að hægt sé að búa til talgreina fyrir

Péturssyni, sérfræðingi við HR, og Oddi Kjartans-

föng: mikið magn texta til að gera mállíkan, fram-

tölvur á fljótlegan og ódýran hátt en söfnun slíkra

syni, starfsmanni Google og fyrrverandi nemanda

burðarorðabók sem varpar orðum yfir í hljóð og svo

gagna er umfangmesti og tímafrekasti hlutinn við

HR. 500 sjálfboðaliðar voru fengnir í upptökurnar

hljóðupptökur með texta.“
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NEMAR Í STARFSNÁMI
Unnið hörðum höndum að málsýnasöfnun á Java.

Tungumálin ótrúleg
Tungumál í heiminum í dag eru um sjö þúsund tals-

Search fyrir um 50 tungumál, þar með talið íslensku,“

ins. Innan þessara tungumála eru svo ótal mállýskur.

segir Jón. „Markmiðið er að þróa lausnir til notkunar

„Ég er alltaf jafn undrandi á því hversu fjölbreytt og

talmáls fyrir tölvur fyrir að minnsta kosti þessi 300

skemmtileg tungumál eru. Við höfum ótal mál, mál-

tungumál. Þetta þýðir að ég þarf að finna eitthvað enn

lýskur, mismunandi samhengi og tónfall. Þetta getur

sjálfvirkara kerfi en Eyra. Og skilvirkara!“ Nú er verið að

allt verið hluti af tjáskiptum með talmáli. Þessi fjöl-

leita að næsta hentuga stað fyrir málfangasöfnun en

breytni sýnir hversu samofið mannlífi og hefðum

á meðan sinnir Jón verkefnum við HR, meðal annars í

talmálið er.“ Flest tungumál sem til eru eru töluð af

samstarfi við Landspítala-háskólasjúkrahús og Alþingi

10 þúsund manns eða færri, þannig að íslenskan er

varðandi notkun talmáls í tövlukerfum stofnananna.

í raun ekki það lítið tungumál. Þau tungumál sem
töluð eru af meira en milljón manns eru aðeins um
300. „Google hefur gert talgreina fyrir Google Voice

Eyra hugbúnaðurinn er opinn og öllum aðgengilegur
á Github (github.com/Eyrais/Eyra).

Er hluti af
starfsliðinu
Steinunn Árnadóttir mun útskrifast í janúar
næstkomandi með meistaragráðu í fjármálum
fyrirtækja. Hún stundar núna starfsnám á endurskoðunarsviði KPMG.

Hver eru helstu verkefnin?
Ég hef verið í verkefni þar sem ég hef öðlast
yfirsýn yfir færslu bókhalds og virðisaukaskatts í
samhengi við ársreikning og skattaútreikning.

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?
Þegar fyrirtæki opna dyrnar og leyfa nemum að
fylgjast með og taka þátt í verkefnum og kynnast
vinnustaðnum verður reynslan ómetanleg. Svo
hef ég fengið tækifæri til að kynnast frábæru fólki.

Hefur eitthvað komið þér á óvart?
Hvað ég hef fengið að taka mikinn þátt, það er
eins og maður sé hluti af heildinni.

RANNSÓKN Í FÓKUS
Ágúst Valfells
Prófessor við tækniog verkfræðideild
Hvað ert þú að rannsaka?

ódýrastan hátt. Rannsóknir mínar á rafeindageislum
eru meiri grunnrannsóknir, en þær varpa vonandi

Það er tvíþætt. Annars vegar er ég að vinna með

ljósi á hvernig gera megi geislana sem bjartasta og

rannsóknarhópi við að skoða hvernig beita megi

hugsanlega nýjar leiðir til að framkalla THz geislun.

aðferðum aðgerðarannsókna í forðafræði jarðhita.

Fyrst og fremst er þetta þó skemmtilegt.

Hins vegar er ég að vinna að rannsóknum á rafeinda
geislum, einkum í örsmæðarkerfum. Þetta eru býsna
ólík viðfangsefni en bæði skemmtileg og unnin í góð-

Hverju munu rannsóknir
þínar breyta?

um félagsskap.

Hugsanlega geta þær orðið til þess að við nýtum jarð-

Af hverju?

víslegar, t.d. í lækningatækjum, fjarskiptum og

hitann betur. Hagnýtingar rafeindageisla eru marg-

Tilgangur jarðhitarannsóknanna er að finna leiðir

í efnismeðhöndlun. Rannsóknir mínar hafa

til að minnka óvissu um afkastagetu jarðhitakerfa

nýst til þess að búa til betri og ódýrari tæki

þannig að hægt sé að nýta þau á sem bestan og

sem byggja á rafeindageislum.
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Opni háskólinn í HR

Nýtum gögnin
og náum í
vitneskjuna
Páll M. Ríkharðsson, forseti viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík, er
meðal kennara í námskeiði um hvernig nýta má ýmis gögn sem til eru
hjá fyrirtækjum til að bæta starfsemi þeirra. Námskeiðið heitir Vinnsla og
greining gagna og er hluti námsframboðs Opna háskólans í HR sem býður
fjölbreytta símenntun fyrir stjórnendur og sérfræðinga í atvinnulífinu.
„Við kennum á verkfæri sem hægt er að nota til að greina gögn og taka betri
ákvarðanir. Út um allt í íslenskum fyrirtækjum eru tækifæri sem eru ekki nýtt. Það
sem þarf að gera er að vinna úr gögnum, samhæfa við önnur gögn og þar með
skapa upplýsingar sem hægt er að nota,“ segir Páll. Hann segir að oft hafi gögnum
verið safnað yfir langan tíma og um stór gagnasett sé að ræða. Þá geti verkefnið
virst óyfirstíganlegt. „Ýmsar spurningar vakna eins og hvernig nota skal tölfræði
í greiningarvinnu, hvernig skal hátta uppsetningu gagnagrunna, meðhöndlun
gagna og aðgengi að upplýsingum. Við viljum að nemendur okkar geti náð í þá
vitneskju sem nýtist þeirra fyrirtæki. Verkfærin eru til dæmis hugbúnaður eins og
R, Excel og SQL.“

Stjórnendur þurfa að sýna hugrekki

„Bakaríið tók gögnin um veðrið
og setti í samhengi við sölutölur.
Starfsmennirnir komust að því að
Þjóðverjar borða kökur þegar rignir
og samlokur þegar sólin skín.“

Gagnagreining getur stutt við því sem næst alla starfsemi og það er einungis
skortur á hugmyndaauðgi sem setur notum hennar skorður að sögn Páls. „Það
er til skemmtileg dæmisaga um bakarískeðju í Þýskalandi sem gerði samning við

Skörun viðskiptafræði og tölvunarfræði

veðurspáfyrirtæki sem spáir fyrir um veður á afmörkuðum landsvæðum. Bakaríið

Yngvi Björnsson, forseti tölvunarfræðideildar, kennir einnig á námskeiðinu. Það

tók gögnin um veðrið og setti í samhengi við sölutölur. Starfsmennirnir komust að

er við hæfi að forsetar þessara tveggja deilda, viðskiptafræði og tölvunafræði, sjái

því að Þjóðverjar borða kökur þegar rignir og samlokur þegar sólin skín. Bakaríin

um að leiðbeina þátttakendum á námskeiðinu enda er gagnagreining í þessum

gátu því hagað framleiðslunni í takt við veðrið og þar af leiðandi framleitt nóg til

tilgangi gott dæmi um skörun tveggja fræðigreina. „Á meðan Yngvi kennir gagna-

að anna eftirspurn og minnkað sóun umtalsvert.“ Hann segir hins vegar ekki nóg

greiningaraðferðir og gagnastýringu kenni ég ákveðna yfirsýn sem ég svo reyni að

einungis að rýna í gögnin, það þurfi að vera rými til að sinna slíkri vinnu innan

ramma inn á hagnýtan hátt. Það er mikil umræða í dag um stórar hugmyndir eins

starfseminnar. Stjórnendur þurfi að sýna ákveðið hugrekki.

og „big data“ og fjórðu iðnbyltinguna og þetta er heillandi umræða og spennandi,

Greining gagna er að breyta viðskiptaumhverfi og stjórnun fyrirtækja. Þetta verður
þannig að það í raun skipti ekki máli hvaða orsakir séu að baki ákveðnum atburði
eða þróun, að sögn Páls. „Við þurfum ekki sem stjórnendur nauðsynlega að vita
af hverju Þjóðverjar kaupa fleiri kökur þegar rignir. Gögnin sýna okkur einfaldlega
ákveðna fylgni sem við getum nýtt okkur.“

þó að þær veki upp áhyggjur hjá sumum. Þegar við tölum um „big data“ til dæmis
erum við bara að tala um allt annað umhverfi, þar sem gagnasöfnin eru risastór
og innihalda margar tegundir af gögnum. Við komum aðeins inn á þessa þætti en
höldum okkur kyrfilega á jörðinni með áherslu á praktíkina.“ Páll segir námskeiðið
henta hverjum þeim sem finnst áhugavert að vinna með gögn, annað hvort að
nota gögnin eða miðla upplýsingunum sem í þeim er að finna.

Verðlaun HR veitt
í sjöunda sinn
Þrír starfsmenn Háskólans í Reykjavík hljóta á hverju ári Verðlaun HR. Þau
eru veitt í þremur flokkum: fyrir kennslu, góða þjónustu og rannsóknir, þeim
starfsmönnum sem þykja hafa skarað fram úr í starfi. Að þessu sinni hlaut
Harpa Lind Guðbrandsdóttir, ritari nemendabókhalds á kennslusviði, þjónustuverðlaunin. Kennsluverðlaunin hlaut Ingunn Gunnarsdóttir, kennari í
stærðfræði og Andrei Manolescu, prófessor við tækni- og verkfræðideild, hlaut
rannsóknarverðlaunin.
Frá vinstri: Ari Kristinn Jónsson, rektor, Harpa Lind Guðbrandsdóttir,
Ingunn Gunnarsdóttir og Halldór Svavarsson, sem tók við
verðlaununum fyrir hönd Andrei Manolescu.
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RANNSÓKN Í FÓKUS

María Sigríður
Guðjónsdóttir
Lektor við tækni- og
verkfræðideild
Hvað ert þú að rannsaka?
Ég er í rannsóknarhópi sem skoðar nýtingu
á orkuríkri gufu úr djúpum borholum til raforkuframleiðslu. Til að nýta orkuna úr gufunni
á sem hagkvæmastan hátt er hægt að bæta

Stærðfræði
snýst ekki bara
um tölur

varmaskiptum inn í orkunýtingarferlið. Viðfangsefnið hjá okkur er að skoða hegðun og
áhrif kísilútfellinga á varmaskiptin með tölulegum líkönum og tilraunum.

Af hverju?
Til að hægt verði að hanna varmaskiptaferlið
þannig að kísilagnir í gufunni hafi sem minnst
áhrif og hægt verði að bæta orkunýtinguna úr
jarðhitakerfunum.

Dr. Agnes Cseh, nýdoktor við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykavík vann nýlega til

Hverju munu rannsóknir
þínar breyta?

Klaus Tschira- verðlaunanna sem veitt eru í Þýskalandi á hverju ári til ungra vísindamanna
sem þykja miðla rannsóknum sínum á aðgengilegan hátt. Klaus Tschira-sjóðurinn hefur

Með því að nýta orkuríkari gufu úr dýpri borhol-

það að markmiði að styrkja vísindastarf og miðlun þess til almennings.

um væri hægt að lækka borkostnað í jarðhita-

Agnes hlaut verðlaunin fyrir ritgerð um doktorsrann-

inn í stóra háskóla þá eru í flestum löndum miðlægir

sókn sína í stærðfræði. „Flestir halda að ég vinni með

gagnagrunnar sem notaðir eru til að ákvarða hvaða

tölur á hverjum degi sem stærðfræðingur en ég geri

nemendur komast inn í hverja deild.“

það ekki beint, heldur vinn ég með formúlur, net
og reiknirit.“ Net eru leið til að sýna vandamál sem
þarf að leysa á sérstakan hátt. Þau eru byggð upp af
hnútum eða punktum, og leggjum eða strikum, rétt
eins og vegamót og vegir á landakorti. Agnes þróar
jafnframt reiknirit, eða algóriþma, sem notuð eru
til að leysa ýmis vandamál en með þeim er hægt að
byggja ákvarðanir á miklu magni gagna. „Ef við tökum nærtækt dæmi um hvernig nemendur eru valdir

verkefnum. Og með því að bæta varmaskiptum
við í þetta ferli er hægt að auka orkunýtnina
enn frekar.

Agnes er frá Ungverjalandi og kom til HR til að vinna
með Magnúsi Má Halldórssyni, prófessori við tölvunarfræðideild sem hún segir að sé vel þekktur í
heimi fræðilegrar tölvunarfræði. „Þegar ég sá að ég
hafði tækifæri til að vinna með honum í rannsóknum sótti ég strax um.“ Finna má grein um rannsóknir
hennar í októberhefti Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science.

HVAÐ ER REIKNIRIT?
Reiknirit eru leiðbeiningar sem tölva getur farið

og er meðal viðfangsefna Agnesar. Með dæminu

eftir til að vinna ákveðið verk, rétt eins og maður

er reynt að finna stöðuga pörun milli tveggja

fylgir ákveðinni uppskrift til að baka köku.

jafnstórra hluta en gefin hefur verið forgangsröð

Ímyndum okkur að við fáum leiðbeiningar um

fyrir hvorn hluta. Á myndinni er dæminu lýst.

hvernig baka eigi kökuna. Við setjum 100 g af

Fjórir karlmenn og fjórar konur eru hér táknuð

hveiti, tvö stór egg og 50 g af sykri í stóra skál.

með hnútum í neti, á meðan leggir sem tengja

Svo skal blanda þessu saman og að því loknu

þau eru möguleg hjónabönd. Hver einstak-

setja deigið í form, inn í ofn og baka við 180

lingur skilgreinir forgangsröðun sína sem sjá

gráður í 30 mínútur. Þessa uppskrift er hægt að

má á leggjunum. Númer 1 táknar fyrsta val og

nota aftur og aftur ef maður vill baka kökuna

svo framvegis. Grænu leggirnir sýna ákveðin

við ákveðin tækifæri og ef maður vill 50 stykki

hjónabönd sem sum eru óstöðug vegna rauða

af kökunni má endurtaka aðgerðina 50 sinnum.

leggsins: báðir aðilar á rauða leggnum vilja taka

Þannig virka reiknirit fyrir tölvur.

upp nýtt samband, og eru tilbúnir til að yfirgefa

Stable Marriage Problem eða SMP er vel þekkt
dæmi í stærðfræði, hagfræði og tölvunarfræði

sunnevasverris
Háskólinn í Reykjavík

sitt núverandi hjónaband til þess. Almenna
viðfangsefnið er að para alla saman þannig að
öll hjónaböndin séu stöðug.
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sunnevasverris Fáránleg góð tilfinning að skila BSc
ritgerð í viðskiptafræði. Er stolt, þreytt & glöð!!
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UNNIÐ MEÐ ATVINNULÍFINU

Gagnavísindin
heilla
Júlíus Pétur Guðjohnsen & Sigurður Jónsson
Fyrirtæki: LS Retail
Júlíus og Sigurður eru meistaranemar í rekstrarverkfræði við tækni- og verkfræðideild HR. Þeir eru að vinna að verkefni með LS Retail sem snýst um að greina
færslugögn frá smásöluaðilum og vinna nytsamlegar upplýsingar upp úr þeim
með svokölluðu vélrænu námi (e. machine learning). „Miklu magni gagna er safnað
í dag og magnið eykst gríðarlega með hverju árinu. Einungis lítill hluti þeirra gagna
sem verður til er greindur eða nýttur að ráði. Það felast því mikil tækifæri í að geta
umbreytt mynstrum sem felast í gagnasöfnum í hagnýtar upplýsingar,“ segja þeir
Júlíus og Sigurður þegar þeir eru spurðir út í gagnanám og hvernig það getur nýst
íslenskum fyrirtækjum.
Þeir munu vinna sjálft verkefnið á vorönn 2017 en mikilvægur hluti hvers verkefnis
er góður undirbúningur. „Þessa dagana erum við að gera áætlanir og skilgreina
verkið nánar. Hluti af því er líka að lesa okkur til um fyrri rannsóknir og verkefni
á þessu sviði.“ Samvinnan við LS Retail er mikil að þeirra sögn en þeir hitta verkefnateymið hjá fyrirtækinu reglulega og fara yfir stöðu mála. „Að vinna verkefni
fyrir fyrirtæki krefst þess líka að maður horfi ekki eingöngu á fræðilega hlutann af
námsefninu heldur verður niðurstaðan líka að vera gagnleg og praktísk.“
Júlíus Pétur í LS Retail.

Námskeiðið Gagnanám og vitvélar kveikti áhugann
Þeir Júlíus og Sigurður skrifuðu verkefnatillögu og skiluðu til LS Retail í vor. „Starfsfólk HR var afskaplega liðlegt og hjálpaði okkur mikið. Háskólinn leggur mikla
áherslu á tengsl við atvinnulífið og það hefur sýnt sig mjög greinilega í verkefnavinnunni okkar. Við erum í nánu samstarfi við verkefnateymið hjá LS Retail og njótum leiðsagnar Hlyns Stefánssonar og Eyjólfs Inga Ásgeirssonar innan HR. Einnig
hefur Jón Guðnason við tækni- og verkfræðideild, verið okkur innan handar en
það má segja að námskeiðið Gagnanám og vitvélar sem við sátum hjá honum hafi
kveikt áhugann hjá okkur á gagnavísindum.“

„Að vinna verkefni fyrir fyrirtæki krefst þess að
maður horfi ekki eingöngu á fræðilega hlutann
af námsefninu heldur verður niðurstaðan líka
að vera gagnleg og praktísk.“

RANNSÓKN Í FÓKUS
María Kristín Jónsdóttir
Dósent við sálfræðisvið
Hvað ert þú að rannsaka?

Af hverju?

Ég og samstarfskona mín á Minnismóttöku Landa-

Markmiðið er að fá til notkunar á Íslandi vel rannsak-

kots og meðrannsakandi okkar sem útskrifaðist

að hugrænt skimunarpróf en þau próf sem nú eru

úr sálfræðideild HR í vor höfum þýtt Addenbrooke

notuð hérlendis til slíkrar skimunar hafa lítt eða ekk-

Cognitive Examination (ACE) prófið fyrir spjaldtölvur.

ert verið rannsökuð. Auk þess nær ACE yfir fleiri þætti

Prófið er ætlað til að skima fyrir hugrænni hnignun

hugrænnar starfsemi og ætti því að nýtast betur en

hjá þeim sem eru komnir yfir miðjan aldur. Við erum

þau próf sem nú eru notuð. Það er auk þess kostur

komnar nokkuð vel á veg með svokallaða normasöfn-

að prófið er lagt fyrir á spjaldtölvu og með þessu

un sem hófst fyrir ári síðan, en þá er prófið lagt

fyrirkomulagi er hægt að losna við allt pappírsflóðið

fyrir heilbrigða til að komast að því á hvaða bili eðli-

sem gjarnan fylgir svona fyrirlögn.

leg frammistaða liggur. Næsta skref rannsóknarinnar
hófst svo í sumar. Þá skoðum við mun á þeim sem
ekki teljast alveg heilbrigðir eða hafa greinst með
heilabilunarsjúkdóm (t.d. Alzheimer sjúkdóm)
og þeim sem eru heilbrigðir. Þá getum við
skoðað hvernig prófið nýtist til að greina á
milli heilbrigðra og þeirra sem ekki eru heilbrigðir og getum skilgreint við hvaða skor á
prófinu mörkin liggja.

Hverju munu rannsóknir
þínar breyta?
Þær munu vonandi breyta og bæta þjónustu við aldraða sem kvarta um minnistap og aðrar breytingar í
hugrænni færni. ACE-prófið er auðvelt í fyrirlögn og
það þarf ekki mikla þjálfun til að leggja það fyrir. Prófið ætti, til dæmis, að nýtast innan heilsugæslunnar og
víða á öldrunarstofnunum.
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Fyrsta dag Sigríðar Maríu Egilsdóttur sem lærlingur hjá stórri lögmannsstofu í New York bauð leiðbeinandi hennar, reyndur lögmaður, henni í hádegismat. „Þarna sátum við og ég velti því fyrir mér hvort ég
ætti að vera alveg hreinskilin við hann. Ég var hikandi enda var þetta algjör reynslubolti og við höfðum hist
fyrst fyrir örfáum klukkustundum. Svo lét ég vaða og sagði honum að ég væri örlítið kvíðin því ég kynni
ekkert á bandarískt réttarkerfi. Ég fann að ég bara varð að koma þessu frá mér. Hann hikaði aftur á móti
ekki í eina sekúndu heldur sagði strax: Ekki hafa áhyggjur. Þið lærið með því að gera.“

NEMAR Í STARFSNÁMI

Skoðar skatta
umhverfi ferðaþjónustunnar
Oddur Valsson er á öðru ári í meistaranámi við
lagadeild HR. Hann stundar núna starfsnám hjá
Deloitte, á skatta- og lögfræðisviði.

Hver eru helstu verkefnin?
Þau verkefni sem mér hafa hingað til verið falin eru
af ýmsum toga. Ég hef meðal annars verið að kanna

Starfsnám í tveimur
stórborgum

reglu- og skattaumhverfi margbreytilegra fyrirtækja
innan ferðaþjónustugeirans. Þá hef ég aðstoðað
lögmenn við að kanna virðisaukaskattskyldu félaga
og réttindi tengd henni sem og unnið að svokölluðum skattagagnagrunni sem Deloitte er að vinna að
til að greina mögulegar úrlausnir dómstóla í málum
er varða skattaágreining. Einnig koma reglulega
fyrirspurnir til mín um ýmis atriði sem tengjast þeim
verkefnum sem lögfræðingar Deloitte eru að vinna í

Sigríður María var að hefja þriðja árið í lögfræði við

menn. Úti eru miklir möguleikar til sérhæfingar, og

Háskólann í Reykjavík. Við báðum hana að segja okk-

í raun er hún nauðsynleg. Hér heima þarftu aftur á

ur frá starfsnámi hennar í sumar hjá stórri lögmanns-

móti að geta sett þig inn í fjölmarga ólíka hluti. Mér

stofu vestanhafs. Starfsnámið varaði í alls tólf vikur,

finnst hvort um sig hafa bæði kosti og galla.“

sex vikur í New York og sex vikur í Washington. En
hvernig ætli þetta hafi komið til? „Ég sótti bara um af
því mig langaði að prófa þetta, mig langaði að kynnast lögfræði í öðru landi, nýta tímann vel og fá aðra
sýn á fagið. Þessi lögmannsstofa er með skrifstofur
um öll Bandaríkin og býður upp á starfsnám.“

Áhugaverð og spennandi
verkefni

Ein á skrifstofunni í einn og
hálfan tíma

Starfsnámið tengist námi mínu við lagadeild og mun
því vafalaust nýtast mér enda eykst þekkingin samhliða þeirri vinnu sem unnin er hjá fyrirtækinu.

og Sigríður María segir New York og Washington vera
ótrúlega ólíkar þrátt fyrir að vegalengdin á milli þeirra
sé ekki mikil á bandarískan mælikvarða. Í New York
sé allt á iði, eins og hún lýsir því, á meðan Washington
sé hreinni og rólegri. Takturinn á lögmannsstofunum
var líka ólíkur. „Fyrsta morguninn í New York ætl-

um í starfsnáminu. „Þau spurðu mig hverju ég hefði

aði ég að vera mætt tímanlega, var komin upp í lest

áhuga á og ég svaraði fyrst: Öllu! Reyndar bætti ég

klukkan sjö um morguninn og ferðin tók 40 mínútur.

því við seinna að það væri einna helst málarekstur.

Svo kom á daginn að ég var mætt allt of snemma og

Ég fékk því að vinna með tveimur eigendum á stof-

var ein á skrifstofunni í einn og hálfan tíma, það tók

unni, öðrum sem var yfir málarekstrasviðinu í New

ekki einu sinni neinn eftir því hvað ég hafði verið dug-

York og hinum sem var yfir áfrýjunardeildinni þeirra í

leg! Í New York var fólk að mæta kannski svona hálf-

Washington.“ Í starfsnáminu sinnti Sigríður María til-

tíu eða tíu en fór ekki heim fyrr en seint um kvöldið,

fallandi verkefnum, eins og að skrifa hluta af stefnu,

jafnvel um ellefuleytið. Dagarnir í Washington voru

undirbúa dómskjöl og samninga og undirbúa mál-

aðeins líkari því sem við þekkjum hér heima, en þá

flutning. Að hennar sögn voru verkefnin áhugaverð

tekur fólk upp tölvuna heima eftir mat.“

Meiri sérhæfing úti en heima

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

Þessar tvær borgir voru líka eins og tveir ólíkir heimar

Það var óvænt ánægja að geta verið í tveimur borg-

og álitaefnin spennandi.

hverju sinni.

hallakol
Háskólinn í Reykjavík

Áhyggjur óþarfar
Það kom svo á daginn að áhyggjur Sigríðar Maríu af því

Það er forvitnilegt að heyra um muninn á því að vinna

að standa höllum fæti miðað við aðra starfsnema voru

hjá stórri lögmannsstofu á austurströnd Bandaríkj-

óþarfar. Matið sem hún fékk var afar jákvætt. „Það

anna eða hér heima. „Þetta er töluvert öðruvísi,“

sýndi sig að þó ég hafi kannski þurft að leggja aðeins

segir Sigríður. „Ég hef unnið á lögmannsstofu hér

meira á mig þá var árangurinn alveg jafn góður hjá mér

á landi og er með ágætis innsýn í starfsemi þeirra.

og bandarísku nemunum. Ég vil því segja við þá sem

Þarna úti var þetta stór stofa með fjölmarga starfs-

eru að velta þessu fyrir sér: Þetta er vel mögulegt.“

hallakol Glass & concrete in this years #pantone
colors #haskolinnrvk #reykjavikuniversity
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„

„Það gefur mér mikið að þjálfa,
kynnast nýju fólki og hjálpa því
að ná markmiðum sínum.“

Keppir fyrir Íslands
hönd í taekwondo
Það vita það ef til vill ekki margir, en Íslendingar eiga margverðlaunaðan keppanda á alþjóðavettvangi
í bardagaíþróttinni taekwondo. Meisam Rafiei, sem fæddist í Suður-Íran en hefur verið búsettur á
Íslandi síðan árið 2010, hefur á keppnisferli sínum unnið til fjölda verðlauna fyrir Ísland í greininni.
Meisam er nemandi í íþróttafræði við Háskólann

býr enn í Íran, þar á meðal for-

í Reykjavík og hefur keppt fyrir hönd háskólans á

eldrar hans, en önnur systkini

mótum í Evrópu. Við settumst niður með Meisam í

búa í Lundúnum og Þýskalandi.

HR á nýnemadegi, þegar skólaárið var að hefjast, og

„Það er allt öðruvísi umhverfi og

fræddust um íþróttina og framtíðarplön taekwondo-

veður hér á Íslandi en í Íran. Mér

meistarans.

finnst alveg fínt að hafa kulda og

Fann strax að þetta átti við mig
„Taekwondo á uppruna sinn að rekja til Kóreu. Þetta

snjó en það væri betra ef það
væri bara í einn mánuð á ári!“

útskýrir Meisam. „Henni er skipt í poomsae og sparr-

Hlaut gullverðlaun
fyrir HR

ing eða form og bardaga. Í bardaga, sem ég sérhæfi

Árangur Meisam í taekwondo

mig í, keppa tveir aðilar á móti hvor öðrum og reyna

hefur verið með ólíkindum. „Ég

að ná stigum með spörkum og keppendur nota raf-

er búinn að keppa mikið og víða,

brynjur og hjálma.“ Meisam kynntist íþróttinni á

áður fyrr keppti ég fyrir Íran

barnsaldri, en hann er einn níu systkina. „Eldri bróðir

en núna keppi ég fyrir Ísland.“

minn var alltaf að æfa og dró mig með á æfingar. Ég

Meisam hefur þar að auki keppt

fann strax að þetta átti vel við mig.“ Hálf fjölskyldan

fyrir Háskólann í Reykjavík á al-

er bardagaíþrótt sem kennir sjálfsaga og virðingu,“

þjóðlegum háskólaleikum. Fyrir HR hlaut hann gullverðlaun í European Universities Championships
háskólakeppninni í Króatíu árið 2015 og í ár hlaut

Meisam byrjaði ungur að æfa.
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HELSTU VERÐLAUN
FYRIR ÍSLAND
2016 Gullverðlaun á Nordic Championships í
Danmörku.
2016 Gullverðlaun á Íslandsmeistaramótinu.
2016 Silfurverðlaun á European Universities
Games í Króatíu.

RANNSÓKN Í FÓKUS

Luca Aceto
Prófessor við
tölvunarfræðideild
Hvað ert þú að rannsaka?
Dr. Anna Ingólfsdóttir og ég leiðum rannsóknarhóp sem er aðallega að vinna í tveimur
verkefnum sem styrkt eru af Rannís. Hið fyrra

2015 Gullverðlaun á European Universities
Championships í Króatíu.

snýst um að þróa umgjörð þar sem við skil-

2015 Gullverðlaun á Bratislava Open í
Slóvakíu.

og tölvukerfa sem nota „nöfn“. Með hinu verk-

2015 Keppti á Evrópuleikunum í Taekwondo
í Baku Azerbaijan, fyrstur fyrir Íslands
hönd.

greinum og rökræðum hegðun hugbúnaðar
efninu er markmiðið að setja fram fræðilegan
grunn fyrir rauntíma staðfestingu (e. run-time
verification), sem er tækni sem athugar hvort
tölvukerfi „hegði“ sér eins og það á að gera.

2014 Gullverðlaun á RIG Reykjavík
International Games.

Af hverju?

2014 Gullverðlaun á Norðurlandamótinu
á Íslandi.

þróun á formlegum aðferðum sem geta

2014 Bronsverðlaun á Trelleborg Open G1
í Svíþjóð, fyrstur fyrir Íslands hönd.
2011 Gullverðlaun á Wonderful leikunum
í Kaupmannahöfn.

Í mínu starfi fæ ég tækifæri til að vinna við
hjálpað okkur við að takast á við vísindalegar
áskoranir í tölvunarfræði. Til dæmis þær sem
snúa að hönnun og þróun tölvukerfa sem
passa upp á að kerfi geri það sem þau eigi
að gera og geri það á áreiðanlegan hátt. Þar
sem tölvukerfi eru alls staðar og verða sífellt

2011 Bronsverðlaun á Trelleborg Open
í Svíþjóð.

flóknari er mikilvægt að við setjum háa gæða-

2011 Gullverðlaun á Norðurlandamótinu
í Danmörku.

hefði ekki þessa hvatningu þá myndi ég samt

staðla þegar slík kerfi eru búin til. Þó svo að ég
sinna þessum rannsóknum af því mér finnst
það einfaldlega svo gaman!

VERÐLAUN
FYRIR ÍRAN
2002 Gullverðlaun á World Junior
Championships í Grikklandi.

Hverju munu rannsóknir
þínar breyta?
Flestar rannsóknir hafa ekki þýðingarmikil
áhrif á heimsvísu og það væri hrokafullt af mér
að halda því fram að mínar rannsóknir væru
eitthvað öðruvísi. Sem stendur er ég ánægður
að sjá að verk mín eru lesin og notuð af öðrum
vísindamönnum, og að mín vinna hefur haft

hann

silfurverðlaunin

á

European

Universities

Games, þar sem 500 nemendur frá 300 skólum tóku
þátt. Meisam var nálægt því að komast á Ólympíuleikana í Ríó en í sínum þyngdarflokki, mínus 58 kílógramma flokki, komust einungis tveir keppendur frá
Evrópu þannig að samkeppnin reyndist of hörð.

Leggur stund á nám í
íþróttafræði

grunnnámi í íþróttafræði við tækni- og verkfræðideild
HR. „Mig langaði að stunda háskólanám í íþróttafræði
og mér fannst brautin hér við HR spennandi.“ Á þriðja
ári geta nemendur valið sérhæfingu á íþróttaþjálfunarbraut, íþróttakennarabraut eða lýðheilsubraut.
„Ég hef valið að fara á kennarabraut og held að það
muni nýtast mér best. Það gefur mér mikið að þjálfa,
kynnast nýju fólki og hjálpa því að ná markmiðum
sínum.“ Meisam er kominn til að vera hér á landi

Meisam hefur starfað við þjálfun í taekwondo síðan

enda búinn að skjóta niður rótum og kominn með

hann steig niður fæti hér á landi, enda ekki furða að

fjölskyldu. „Kennslan verður örugglega í fyrsta sæti

landsmenn vilji njóta góðs af þeirri miklu kunnáttu og

bráðlega, við sjáum til að með áframhaldið á keppn-

reynslu sem hann býr yfir. Hann hefur nú þriðja árið í

isferlinum, það verður bara að koma í ljós.“

áhrif innan rannsóknarsamfélagsins. Kannski
mun vinna samstarfsmanna minna breyta
einhverju, hvað sem það þýðir og ég gæti þá
hafa stuðlað að þessari breytingu með mínu
(vonandi) heiðarlega striti.
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Ásgeir Jónsson er umsjónarmaður nýrrar námsbrautar í haftengdri nýsköpun í
Vestmannaeyjum en hún er kennd í fyrsta sinn í vetur. Þetta er hagnýtt diplómanám
þar sem nemendur fá þjálfun og þekkingu í viðskiptum og sjávarútvegsfræðum.
Námið er samstarf Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri.

Sjávarútvegurinn
er vettvangur
nýsköpunar

Möguleikarnir eru miklir
Ásgeir starfaði um árabil í fjölmiðlum en hann er
sjávarútvegsfræðingur frá Háskólanum á Akureyri
og lýkur innan skamms meistaranámi í auðlinda- og
matvælafræði frá Háskóla Íslands. „Ég starfaði sem
fréttamaður í áratug og er jafnframt búinn að vera að
mennta mig undanfarin ár. Ég fann að mig langaði að
breyta til, þó að fjölmiðlaheimurinn sé skemmtilegur starfsvettvangur.“ Hann segir frumkvöðlaandann
sem einkenni námið hafa heillað hann. „Þetta er svo
fjölbreytt og skemmtilegt. Hérna hef ég gott tækifæri

Nú hefur kennsla staðið yfir í nokkrar vikur og er

þessu tagi. „Þetta er mjög góður staður til að læra um

til að taka þátt í mótun nýs náms og það er gefandi.

forvitnilegt að heyra hvernig nýja námið fer af stað.

nýsköpun í sjávarútvegi. Bæði er hér öflugt atvinnu-

Við erum að skoða ýmsar leiðir til að þróa námið

„Mjög vel,“ segir Ásgeir afdráttarlaust. „Þetta er búið

líf og einnig eru fjölmargar lykilstofnanir og fagaðilar

áfram. Möguleikarnir eru miklir á þessu sviði og mér

að vera púsluspil en við erum með fjarfundi frá HR og

með starfsemi hér, svo sem Matís, Hafró og Nátt-

finnst það ótrúlega spennandi.“

HA í dagskóla hér í Eyjum. Svo er verið að skipuleggja

úrufræðistofnun, svo eitthvað sé nefnt. Nemend-

komur kennara í staðlotur og enn fleiri fyrirlestra frá

urnir komast í góð tengsl við sjávarútvegsfyrirtækin

fulltrúum atvinnulífsins en við gerðum ráð fyrir, sem

á staðnum af því nálægðin er svo mikil, hér er þetta

er auðvitað afar jákvætt og sýnir hversu áhugasamir

allt handan við hornið og mikill vilji til að styðja við

allir eru um að efla nýsköpun í sjávarútvegi.“

brautina og nemendur.“

Haftengd nýsköpun er staðarnám, sem þýðir að
nemendurnir mæta á hverjum degi til að hlýða á

Fluttu til Eyja viku fyrir
Þjóðhátíð

fyrirlestra en námið er með aðstöðu hjá Símenntun-

Ásgeir er ekki aðeins að ýta nýrri námsbraut úr

armiðstöðinni Visku í Vestmannaeyjum. Ásgeir held-

vör heldur er um nýjan kafla að ræða fyrir alla fjöl-

ur utan um skipulag námsins, sinnir stoðkennslu og

skylduna en hann flutti til Eyja með konu sinni og

aðstoðar nemendur.

tveimur litlum börnum til að sinna starfinu. „Við kom-

Eyjar henta vel

um viku fyrir þjóðhátið, og það var bara fín tímasetn-

Hluti námsins eru gestafyrirlestrar fólks sem starfar
við sjávarútveg, á hinum ýmsu sviðum. „Námið er
hagnýtt og við tengjum námsefnið við atvinnulífið.
Sem dæmi um gestafyrirlesara þessa önnina eru
fjármálastjóri og útgerðastjóri Ísfélagsins, sölustjóri
Vinnslustöðvarinnar og vörustjóri Innova hjá Marel.“
Hann segir Vestmannaeyjar henta vel fyrir nám af

Hægt er að kynna sér námið á vefnum:
ru.is/grunnnam/haftengd-nyskopun

ing!“ Fjölskyldan flutti frá Reykjavík til Eyja. „Okkur líkar mjög vel hérna. Við erum Mosfellingar en bjuggum
í þrjú ár á Akureyri og höfum góða reynslu af því að
búa utan höfuðborgarsvæðisins. Við erum með tvö
lítil börn og okkur fannst við geta eytt meiri tíma með
þeim hér, sem er raunin. Eini gallinn er að þurfa að
treysta á Herjólf, en maður lifir með því, kostirnir eru
svo margir.“

Ásgeir og fjölskylda njóta samverunnar í Eyjum.
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Reiknilíkön sem
auka öryggi
raforkukerfisins
Samuel Perkin
Fyrirtæki: Landsnet
Samuel er frá Adelaide í Ástralíu. Hann kom til Háskólans í Reykjavík til að læra
orkuvísindi við Iceland School of Energy en stundar núna doktorsnám í verkfræði
við tækni- og verkfræðideild. Hann tekur þátt í stóru verkefni á vegum Evrópusambandsins sem heitir GARPUR, en hann vinnur það í samstarfi við Landsnet.
Orkukerfi eru flókin og verða sífellt flóknari á sama tíma og samfélagið krefst
þess að fá rafmagn án truflunar og helst að það sé framleitt á umhverfisvænan
máta. Dreifingaraðilar þurfa að stækka kerfið og koma í veg fyrir að það geti orðið
rafmagnslaust og á sama tíma taka tillit til ólíkra sjónarmiða, ekki síst umhverfissjónarmiða. „Áhættugreining er lykilþáttur í að gera mögulegt að hleypa fleiri
endurnýjanlegum orkugjöfum inn á raforkukerfin og að geta miðlað upplýsingum
um dreifinguna og þróun flutningskerfisins til notenda,“ segir Samuel um verkefni
sitt með Landsneti. Markmiðið er að auka öryggi í flutningi á raforku, til dæmis
þegar óveður geysa eða bilanir verða. „Nánar tiltekið er ég að rannsaka áhættumat
í rauntíma út frá stærðfræðilegu og tæknilegu sjónarhorni. Ég geri líkan af áhættunni sem stafar af hinu fjölbreytilega íslenska veðurfari í þessu nýja áhættumati
sem verið er að þróa innan Landsnets.“

Prófanir framundan
Það eru margir sem koma að svona stóru verkefni, m.a. vísindamenn frá Danmörku og Finnlandi og Samuel hefur heimsótt Norska tækniháskólann, NTNU,
og Háskólann í Liege í Belgíu til að vinna með öðrum vísindamönnum í verkefninu. Fyrir hönd HR koma að því, auk Samuel, Friðrik Már Baldursson, prófessor við
viðskiptadeild og Ewa Ryszarda Lazarczyk Carlson, lektor við sömu deild. Á næstu
mánuðum munu Samuel og samstarfsfólk hans gefa út skýrslur um aðferðir til
áreiðanleika, eða reliability methods, og hefja prófanir hjá Landsneti. Þá munu þau
prófa þessa nýju aðferðafræði í því sem næst raunverulegum aðstæðum til að
ganga úr skugga um að tillögur þeirra séu hagkvæmar.
„Að vinna að svona verkefni er hreint út sagt frábært. Ég næ að setja hagnýtar
undirstöður undir alla rannsóknarvinnuna og ég hef lært mikið um flutningskerfi.
Ég hef öðlast nýtt sjónarhorn á það hvernig brúa má bilið milli háskólaumhverfisins og atvinnulífsins, sem hefur verið afar nytsamlegt.“

agustas
Háskólinn í Reykjavík

agustas Hodor heldur hurðinn á bókasafninu #got

„Áhættugreining er lykilþáttur í að gera
mögulegt að hleypa fleiri endurnýjanlegum
orkugjöfum inn á raforkukerfin og að geta
miðlað upplýsingum um dreifinguna og
þróun flutningskerfisins til notenda.“

hallakol
Háskólinn í Reykjavík

hallakol skemmtileg listasýning í HR #jafnrettisdagar

franselvarsson
Háskólinn í Reykjavík

franselvarsson Heilastarfsemi skoðuð - því miður
fundust engin merki um að einhver heilastarfsemi ætti
sér stað hjá honum Gumma.
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Hvernig komast 30 nemendur frá öllum heimshornum að því hvort bygging
nýrrar vatnsaflsvirkjunar á Suðausturlandi sé arðbær og góð hugmynd?

Laurie Anton og Marei Lovise Ve tókust á í sumarskóla ISE.

Nemendur léku hlutverk
hagsmunaaðila
hvaðanæva að til að kynna sér notkun endurnýjanlegra orkugjafa hér á landi. Í sumar var

Sauðfjárbændur og erlendir
stjórnendur

kynnt fyrir hópnum ný vatnsaflsvirkjun á hálendinu á suðausturhluta landsins, framkvæmd

Eftir því sem nemendurnir kynntu sér málið betur

Nemendur í sumarskóla Iceland School of Energy (ISE) við Háskólann í Reykjavík koma

sem var aðeins til á pappírnum. Það var í höndum um 30 nemenda sumarskóla ISE að taka
ákvörðun um hvort gefa ætti þessari ímynduðu framkvæmd grænt ljós eða ekki.

fóru þeir að samsama sig þeim hagsmunaaðilum
sem þeir tilheyrðu. Það tókst mjög vel að nota hlutverkaleikinn til að fá nemendur út fyrir þæginda

Farin var nýstárleg leið til að komast að niðurstöðu

en erlendir hagsmunaaðilar. Markmiðið var að ná

rammann og taka að sér hlutverk sauðfjárbónda

en kennarar í sumarskólanum létu nemendurna fara

niðurstöðu í málið sem flestir gætu sætt sig við. Það

eða stjórnanda í alþjóðlegu stórfyrirtæki. Með hlut-

í hlutverkaleik. Það var David C. Finger, lektor við

fór svo að framkvæmdinni var gefið grænt ljós.

verkaleiknum fengu nemendurnir tækifæri til að

tækni- og verkfræðideild HR, sem hafði umsjón með
verkefninu og það var unnið í samstarfi við Veðurstofu Íslands og Orkustofnun.

Hver hópur fékk
úthlutað málstað
Nemendur við sumarskólann, rétt eins og í meistaranámi við Iceland School of Energy, eru með afar fjölbreyttan bakgrunn. Sumir hafa lært verkfræði, aðrir
lög eða stjórnmálafræði svo fátt eitt sé nefnt. Þessum
fjölbreytta hópi var skipað í tíu hópa af handahófi.
Hverjum hópi var úthlutað ákveðnum málstað og
þurftu meðlimir hópsins að kynna sér alla málavöxtu
og semja við aðra þátttakendur í leiknum með hagsmuni síns hóps að leiðarljósi. Hóparnir áttu í samræðum og samningaviðræðum sín á milli og að lokum var
kosið um framkvæmdina. Hver hópur fékk eins raunhæft vægi í kosningunum og mögulegt þótti, þannig
fengu fulltrúar íbúa og stjórnmálamanna meira vægi

Nemendur sumarskólans nutu íslenskrar náttúru.
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HAGSMUNAAÐILARNIR VORU:
· Erlendir fjárfestar
· Orkufyrirtæki
· Hagsmunahópur alþjóðlegra aðila
(European Energy Council)
· Ferðaþjónustufyrirtæki
· Útgerð
· Umhverfisverndarsamtök
· Stjórnsýslan
· Íbúar svæðisins
· Bændur
· Fulltrúar náttúruferðamennsku
(ecotourism)

kynna sér málin vel, bæði út frá sínu sjónarhorni og
annarra. Það eru enda ótal margar hliðar á nýjum
framkvæmdum til orkuframleiðslu og mikilvægt að
sem mest sátt ríki um slík verkefni.

Minnti á kappræður
Laurie Anton kom frá Kanada til Íslands til að læra
um endurnýjanlega orkugjafa við ISE og leggur stund

Samfélagsmiðlar notaðir
við mat á umsækjendum

á meistaranám í námsbrautinni Sustainable Energy
Engineering. Hann var nemandi við sumarskóla ISE

Brynjar Jóhannsson útskrifaðist með meistaragráðu í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði frá við-

og tók þátt í hlutverkaleiknum. „Við þurftum að tala

skiptadeild HR í vor. Lokaritgerð hans fjallar um rannsókn á notkun hefðbundinna meðmæla og

við aðra hópa en þurftum líka að eiga í samningavið-

samfélagsmiðla í ráðningarferli. Brynjar segir að margt sé athugavert við notkun samfélagsmiðla

ræðum innan okkar hóps og þessar samræður voru
mjög áhugaverðar. Ég átti að vera samþykkur fram-

en hann grunar þó að þeir verði notaðir meira í framtíðinni til að meta umsækjendur um störf.

kvæmdinni sem fjárfestir en svo kom ýmislegt í ljós

„Hugmyndin að verkefninu kviknaði út frá því að

kom sjaldnast í staðinn fyrir notkun meðmæla en

sem fékk mig til að hugsa mig betur um. Fjárfestar

í öðrum rannsóknum hér á landi hefur verið sýnt

stundum var síða umsækjanda skoðuð miklu fyrr í

áttu að greiða bætur fyrir fækkun ferðamanna en

fram á að um þriðjungur fyrirtækja noti samfélags-

ráðningarferlinu.“ Þá er í raun verið að nota miðilinn

mér fannst það ósanngjarnt.“ Hann segir þetta dæmi

miðla við mat á umsækjendum. Jafnframt hefur

við val áður en rætt hefur verið við einstaklinginn,

sýna hversu góð aðferð hlutverkaleikur sé til að skoða

komið fram ítrekað að meðmæli séu mikið notuð hér

eða nokkurn annan. „Hættan er sú að þá hefur

mál frá öllum, og jafnvel óvæntum, sjónarhornum.

á landi en minna hefur verið vitað um það hvernig

mannauðsstjórinn myndað sér skoðun á viðkomandi

Allt frá áherslu Djúpavogs á „slow living“ að áhyggj-

notkun þeirra væri háttað.“ Brynjar tók viðtöl við tíu

og þetta er huglægt mat, hvort sem það er jákvætt

um bænda af áhrifum á nærumhverfið. „Þetta sýnir

mannauðsstjóra í opinberum stofnunum og einka-

mat á umsækjanda eða neikvætt. Maður er fljótur

bara að áður en lagt er í svona fjárfestingu verður

fyrirtækjum og komst að því að hefðbundin meðmæli

að ákveða hvort manni finnist einhver vera hæfur út

að vera búið að gera ráð fyrir öllu.“ Hann segir það

eru notuð á nokkuð reglubundinn og skipulagðan

frá því hvernig myndirnar af honum eru, hvaða sam-

hafa verið áhugavert að þurfa að byggja ákvörðun

hátt. Svo nota mannauðsstjórar Facebook líka tölu-

eiginlegu vini hann á með þér eða hvaða áhugamál

á öðru en tæknilegum atriðum, en Laurie er mennt-

vert. „Þeim fannst sá miðill gefa innsýn í persónuleika

hann stundar. Þetta mat fer fram án þess að nokkur

aður í stærðfræðilegri eðlisfræði. „Þetta minnti mig

þess sem er að sækja um. Upplýsingaöflunin var hins

hitti einstaklinginn í eigin persónu. Svo þarf líka að

á kappræðuliðin sem eru við kanadíska háskóla þar

vegar alls ekki skipulögð, ef ekki nokkuð handahófs-

athuga eitt: var verið að skoða rétta einstaklinginn?

sem þú berst fyrir ákveðnu efni og þarft að kynna þér

kennd.“ Báðar aðferðir, að nota hefðbundin með-

Ég á alnafna á Facebook og það er ekki auðvelt að sjá

það frá a til ö.“

mæli annars vegar og samfélagsmiðla hins vegar,

hvort þetta sé ég eða einhver annar Brynjar.“ Hann

hafa ákveðna galla og gefa takmarkaðar upplýsingar

segist þó ekki vilja skjóta samfélagsmiðla í kaf sem

um hvernig viðkomandi muni standa sig í starfi.

tól við ráðningar en vissulega þurfi að hafa í huga

„Hjá þeim sem ég tók viðtöl við voru bæði meðmæli

hversu mismunandi, jafnvel misvísandi, upplýsingar

og samfélagsmiðlar almennt séð notuð til að meta

um sig fólk setji á slíka miðla. Í heildina litið er söfn-

persónuleika umsækjenda frekar en hæfni þeirra.”

un upplýsinga með samfélagsmiðlum ókerfisbundin

Skrifleg meðmælabréf virðast ekki lengur notuð

og ómarkviss enda er um að ræða mjög óáreiðanlegt

heldur aðeins munnleg meðmæli eða það sem má

tæki til að meta umsækjendur.

Urðu að horfast í augu við eigin
skoðanir og fordóma
Marie Lovise Ve er frá Noregi og leggur eins og Laurie
stund á meistaranám í Sustainable Energy Engineering við ISE. Hún er orkuverkfræðingur og vill í framtíðinni sérhæfa sig í vindorku og orkukerfum. Hún
var einnig nemandi við sumarskóla ISE. „Við Laurie
vorum á öndverðum meiði, hann var fjárfestir og ég
umhverfisverndarsinni. Þetta eru aðstæður sem oft
skapast þegar svona framkvæmdir eru ræddar. Mér

kalla kerfisbundnar umsagnir. Þeirra virðist nú orðið
vera aflað á nokkuð samanburðarhæfan máta, samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Brynjars.

Notkun samfélagsmiðla við
ráðningar mun aukast
„Flestir þeirra sem ég tók viðtöl við nota hefðbundin

bara á blaði. Ég var mjög áhugasöm um allt verkefnið

Samfélagsmiðlar skoðaðir
fyrir viðtöl

og fannst það áhugavert þó að mér hafi fundist að

Brynjar segir mikinn gæðamun vera á notkun hvors

ir í forvali í ráðningarferli í framtíðinni. Helst nefni

ákveðnir hlutar framkvæmdarinnar hafi ekki verið

um sig. „Þegar meðmæli eru notuð við mat á um-

ég tvær ástæður fyrir því; margir mannauðsstjórar

nógu vel ígrundaðir. Hlutverkaleikurinn krafðist þess

sækjendum virðast vinnubrögð vera að mestu leyti

líta á samfélagsmiðla sem hentugt tæki til að meta

af okkur að við horfðumst í augu við okkar eigin skoð-

bæði fagleg og kerfisbundin, þó að vissulega geti

persónuleika umsækjanda. Svo er auðvelt að nálgast

anir og jafnvel fordóma.“ Hún segir eitt og annað hafa

upplýsingar sem aflað sé með þeim hætti verið óá-

þessar upplýsingar og það sparar tíma.“

komið sér á óvart. „Það fór í gang ákveðinn lobbý-

reiðanlegar.“ Þær séu líka notaðar síðar í ferlinu. „Það

ismi, bæði milli hópa og jafnvel innan hópanna líka.

er munur á því hvenær upplýsinganna er aflað eft-

Það sá ég ekki fyrir! Við eigum samt öll sameiginlegt

ir því hvort notast er við hefðbundin meðmæli eða

að vilja stuðla að aukinni notkun á umhverfisvænni

Facebook. Það er helst leitað til umsagnaraðila á

orku í okkar heimalöndum. Þá munum við þurfa að

síðari stigum ferlisins og þá hafa meiri upplýsingar

eiga í samræðum við ýmsa hópa með mismunandi

um umsækjendur komið fram. Notkun á Facebook

fannst þessi hugmynd afar spennandi þó hún væri

skoðanir, þetta var því fyrirtaks æfing.“

meðmæli. Samfélagsmiðlar koma ekki í staðinn fyrir
þau. Ég held að þeir muni samt verða meira notað-

„Ég á alnafna á Facebook
og það er ekki auðvelt að sjá
hvort þetta sé ég eða einhver
annar Brynjar.“
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Nokkrir vísindamanna CADIA: Kamilla Rún Jóhannsdóttir, Kristinn R. Þórisson,
Jón Guðnason, David Thue, Stephan Schiffel og Hannes Högni Vilhjálmsson.

Fjölbreyttar rannsóknir
í Gervigreindarsetri HR
Tölvugerð vera með tilfinningar, sýndarveruleikaumhverfi og ómönnuð
farartæki. Þetta er ekki framtíðarsýn í vísindaskáldsögu heldur viðfangsefni
vísindamanna í CADIA, Gervigreindarsetri HR.

Sýndarvera spilar borðleiki
Í gervigreindarsetri hefur verið þróuð sýndarvera

CADIA stendur fyrir Center for Analysis and Des-

Með sýndarveruleikagleraugum getur einstaklingur

sem spilar borðspil. Þessi mótherji getur spilað

ign of Intelligent Agents. Í Gervigreindasetri vinna

farið inn í tilbúið umhverfi og fengið úr því skorið

hvaða borðspil sem er, sýndarveran einfaldlega lær-

vísindamenn og nemendur að rannsóknum þvert

hvort hann sýni ákveðin viðbrögð við t.d. oddhvöss-

ir ný spil ef hún kann ekki reglurnar fyrir. Hægt er

á fræðasvið, þar sem að koma m.a. fræðimenn frá

um hlutum, eða einhverju öðru völdu áreiti. Sér-

að stilla sýndarveruna þannig að hún hafi ákveðinn

tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og sál-

fræðingar eru nú þegar byrjaðir að nota tæknina

persónuleika og hún sýnir viðbrögð við gangi leiksins;

fræðisviði.

enda hentar sýndarveruleiki mjög vel til slíkra rann-

til dæmis getur hún orðið pirruð ef ekki gengur sem

sókna þar sem hægt er að stjórna umhverfinu á auð-

skyldi eða það hlakkar í henni ef hún skynjar að hún

veldan hátt. Fleiri rannsóknir innan CADIA snúa að

hafi yfirhöndina. Vísindamenn CADIA hafa á undan-

Þessa dagana er verið að vinna þverfaglega rannsókn

sálrænum áhrifum umhverfis á einstaklinginn, þar

förnum árum hlotið alþjóðleg verðlaun fyrir þróun

þar sem búið er til umhverfi í sýndarveruleika sem

með talið verkefni þar sem skoðuð eru viðbrögð fólks

á gervigreind í almennri leikjaspilun og byggir þessi

hægt er að nota til að skima fyrir fóbíum hjá fólki.

við mismunandi borgarumhverfi.

tækni á þeirri vinnu.

Fóbíur í sýndarraunveruleika
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HELSTU RANNSÓKNARSVIÐ CADIA
•

Almenn gervigreind

•

Ómönnuð farartæki

•

Almenn leikjaspilun

•

Vinnsla hugrænna merkja

•

Félagsleg tölvutjáning

•

Gagnvirkar sögur og leikjahönnun

•

Mál- og talvinnsla

Tinna Þuríður Sigurðardóttir og Júlía Oddsdóttir.

SÝNDARUMHVERFI TIL ÞJÁLFUNAR SÉRKENNARA
Svartholið

Gott dæmi um þverfaglegt rannsóknarverkefni

borðið og átt að nota ákveðnar kennsluaðferðir

Starfsmenn og nemendur hjá CADIA hafa

sem unnið er innan CADIA er sumarverkefni

til að aðstoða hann við að þekkja nöfn á hlutum

afnot af aðstöðu setursins í margmiðlunartil-

þeirra Júlíu Oddsdóttur, nema í hugbúnaðar-

eða greina á milli dýra; katta, hunda og kinda.

raunaherbergi sem kallað er Svartholið. Þar

verkfræði, og Tinnu Þuríðar Sigurðardóttur,

Þessi kennsluaðferð nýtist t.d. vel í tilfelli barna

er að finna tæki sem nýta má í samskiptum

nema í tölvunarfræði. Verkefnið, sem var styrkt

með einhverfu,“ útskýra þær Tinna og Júlía. Þær

fólks og tölva, eins og sýndarveruleikabúnað

af Nýsköpunarsjóði námsmanna, gekk út á að

segja sýndarumhverfi nýtast vel til slíkrar þjálfun-

(Oculus Rift og HTC Vive), risaskjá, tölvusjón

þróa sýndarumhverfi sem nýtist til þjálfunar sér-

ar þar sem oft sé erfitt að fá nægan fjölda nem-

(Kinect), stefnuvirka hljóðnema, tölvustýrða

kennara. „Það var Berglind Sveinbjörnsdóttir, að-

enda með sérþarfir til að koma til móts við þarfir

LED-lýsingu og öflugt hljóðkerfi.

júnkt við sálfræðisvið, sem kom með þessa hug-

kennaranema en þjálfun sé afar mikilvægur hluti

mynd og við útfærðum hana svo í samstarfi við

af menntun sérkennara. „Þarna er hægt að fara

Hannes Högna Vilhjálmsson, dósent við tölvunar

í þjálfun aftur og aftur og það er jafnvel hægt

fræðideild. Þetta var eiginlega draumaverkefni

að setja hana fram eins og leik þar sem þú færð

fyrir mig,“ segir Tinna sem hefur þegar lokið

endurgjöf fyrir það sem þú gerir rétt og það sem

grunnnámi í sálfræði.

þú gerir vitlaust.“

Skapar aukna möguleika
á þjálfun

Höfðu aldrei sett upp
sýndarveruleikagleraugu

„Þeir sem eru að fara að vinna með börnum með

Þjálfunarumhverfið er gert í forritinu Unity, en

sérþarfir geta sett á sig sýndarveruleikagleraugu

þær Tinna og Júlía höfðu ekki unnið í því áður.

og eru þá komnir inn í sérhannað þjálfunar

„Reyndar höfðum við ekki sett upp sýndar-

umhverfi. Þú sérð nemandann hinu megin við

veruleikagleraugu áður!“ Þær unnu verkefnið
strax eftir fyrsta árið í námi og segjast vera hissa á því hversu miklu þær
komu í verk á stuttum tíma. „Já, það má

SLUSH Play

segja að við höfum hoppað út í djúpu
laugina. Reyndar eru þær ekki búnar

Setrið tók þátt í ráðstefnunni SLUSH Play sem haldin

að segja skilið við verkefnið enn. Þær

var hér á landi í september. Um var að ræða þemaráð-

kynntu það á SLUSH Play-ráðstefnunni

stefnu hjá þessari viðamestu frumkvöðlasamkomu

í Reykjavík fyrir stuttu auk þess sem

á sviði hátækni á Norðurlöndum en um 15 þúsund

það verður kynnt á ráðstefnu atferlis-

manns sækja ráðstefnuna á ári hverju í Helsinki. Á

fræðinga á næstunni. „Verkefnið hefur

ráðstefnunni í Reykjavík var þemað sýndarveruleiki

líka opnað fyrir fleiri hugmyndir og við

og tölvuleikir og meðal þeirra sem sýndu afurðir

erum búnar að kynnast möguleikum

sínar voru fyrirtæki sem sprottin eru upp úr námi

gervigreindar, sem eru óteljandi.“

við tölvunarfræðideild HR og hafa nemendur oftar
en ekki byrjað á þessum verkefnum í samstarfi við
CADIA.
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Skiptir máli
að breyta
stjórnarskránni?
Háskólinn í Reykjavík
Margrét Einarsdóttir
Lektor við lagadeild

Ragnhildur Helgadóttir
Forseti lagadeildar
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Íslenska stjórnarskráin geymir engin ákvæði um framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana. Þannig

aðrar að það sé „breið samstaða“ um þörfina á því,

sker hún sig frá flestum evrópskum stjórnarskrám, m.a. öllum norrænu stjórnarskránum, því þar

og ýmsir hafa lýst áhyggjum af möguleikum Íslands

er að finna ákvæði um það hvenær og hvernig og að hvaða skilyrðum uppfylltum sé heimilt að
framselja afmarkaðan hluta ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana.
Þegar Ísland gerðist aðili að samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningnum) árið
1993 var ein af stóru spurningunum hvort það valdframsal til alþjóðlegra stofnana sem var talið felast
í samningnum færi í bága við stjórnarskrá. Í 2. gr.
stjórnarskrárinnar segir: „Alþingi og forseti Íslands
fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur
stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ Þessi grein hefur verið
talin takmarka framsal ríkisvalds, ásamt þeim greinum stjórnarskrárinnar sem kveða á um að forsetinn
láti ráðherra fara með vald sitt og að þeir beri ábyrgð
á stjórnarframkvæmdum öllum. Þær eru m.ö.o. taldar fela í sér að löggjafarvaldið skuli vera hjá Alþingi og
forseta Íslands og að framkvæmdarvaldið skuli vera

til að vera áfram í EES samstarfinu að óbreyttum reglum, en engu að síður hefur ekki tekist að samþykkja
neina af þeim tillögum sem hafa verið gerðar um

Venjuregla heimilar framsal
ríkisvalds að tilteknum
skilyrðum uppfylltum

hvernig breyta eigi stjórnarskrá að þessu leyti.

EES-samningurinn á að tryggja einsleitni á öllu

Helsta pólitíska ástæða þess að engin tillaga um að

Evrópska efnahagssvæðinu. Til að þetta markmið

skýra og afmarka heimild til að framselja ríkisvald

náist er nauðsynlegt að sömu reglur gildi hjá EFTA-

hefur verið samþykkt eru áhyggjur manna af því

ríkjunum og hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins

að slíkt opni fyrir inngöngu í ESB. Það er hins vegar

á þeim sviðum sem falla undir samninginn. Því þarf

engin rökbundin nauðsyn: Áhrif ákvæðisins færu

að taka afleidda löggjöf sambandsins, sem stofnanir

auðvitað eftir því hvernig það væri samið. Vel má

ESB setja, upp í samninginn. Fljótlega eftir 1993 kom í

t.d. hugsa sér að samþykkt yrði ákvæði í íslensku

ljós að sumar gerðir sem taka þurfti upp í EES-samn-

stjórnarskránni sem heimilar framsal valds sem leiðir

inginn (t.d. nýjar samkeppnisreglur, reglur um fjar-

af skuldbindingum íslenska ríkisins á grundvelli EES-

skipti og nú síðast um evrópskt fjármálaeftirlit) væru

samningsins. Þannig afmarkað hefði ákvæðið engin

á gráu svæði hvað framsal snerti og að það þyrfti að

áhrif á mögulega inngöngu Íslands í ESB.

meta slík atriði hvert fyrir sig gagnvart stjórnarskrá.

Þyrfti ekki að hafa áhrif á
umræðu um ESB

Alvarlegar afleiðingar

Það mat hefur verið byggt á því, að í gildi sé svokölluð

Það, að ekki hafi tekist að samþykkja stjórnarskrár-

venjuregla (þær eru viðurkenndar í íslenskri lögfræði

ákvæði, er alls ekki skaðlaust, heldur hefur þvert á

og tiltölulega réttháar) sem heimili framsal ríkisvalds

móti alvarlegar afleiðingar. Hvað snertir EES, þá skap-

að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru

ar þetta réttaróvissu sem er bara hægt að leysa úr í

m.a. að framsalið sé afmarkað, á takmörkuðu sviði,

hverju einstöku máli fyrir sig. Þá eru það ekki dóm-

ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila og aftur-

stólar sem leysa úr vafanum, því enginn á aðild að því

kræft. Oftast hefur ný EES-löggjöf verið talin rúmast

að bera slíkan vafa undir þá, heldur er það gert með

innan þessarar reglu (og þar með samrýmast stjórn-

álitsgerðum lögfræðinga, sem óvíst er hvort alltaf eru

arskránni) en ekki alltaf.

birtar og sem ekki er haldið saman á einum stað. Það
er því óþægilega ófyrirsjáanlegt hvenær framsal fer í

atriði, m.a. meðal lögfræðinga en nefnd fjögurra lög-

Flestar stjórnarskrár- og
stjórnlaganefndir gert tillögur
að breytingum

fræðinga sem fékk málið til skoðunar taldi svo vera.

Flestir eru sammála um að það þurfi að setja ákvæði

ur líka áhrif í landsrétti. Þetta ástand grefur undan

Byggðu þeir niðurstöðu sína á því að valdið, sem

um framsal ríkisvalds í stjórnarskrána. Þannig hafa

stjórnarskránni og virðingu fyrir henni. Það grefur

framselt yrði með EES væri „vel afmarkað á takmörk-

t.d. allar starfandi stjórnarskrárnefndir og stjórn-

einnig undan túlkunarreglum og kenningum um

uðu sviði og ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska

laganefndir frá 2005, auk stjórnlagaráðs fjallað um

þær, því ríkið tekur ítrekað ákvarðanir þar sem mikið

aðila“. Alþingi taldi samninginn standast stjórnarskrá

þetta atriði og flestar gert tillögur að slíkum ákvæð-

er í húfi byggðar á túlkunum sem eru stundum vafa

og samþykkti lög um hann í ársbyrjun 1993.

um. Sumar hafa sagt að slíkt ákvæði sé nauðsyn,

samar. Loks grefur þetta undan réttarríkinu, því þetta

hjá íslenskum ráðherrum og öðrum stjórnvöldum.

Mikil umræða í tengslum
við EES-samning
Það lá í sjálfu sér fyrir við gerð EES-samningsins að
Ísland hafði áður framselt ríkisvald með samningum,
t.d. er það gerðist aðili að Sameinuðu þjóðunum, en
spurningin var hvort EES-samningurinn gengi svo
langt í að framselja vald að það væri óheimilt. Mikil umræða fór fram um það hvort framsal ríkisvalds
með samningnum stæðist stjórnarskrá, bæði í þjóðfélaginu og á Alþingi. Skiptar skoðanir voru um það

bága við venjuregluna.
En – og það er afar mikilvægt – þessi aðstaða hef-

dregur úr fyrirsjáanleika í réttinum og beitingu hans
og veldur vanda um rétthæð réttarheimilda. Ekkert af
þessu er verulega umdeilt í íslenskri lögfræði.

Það, að ekki hafi tekist að samþykkja
stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds til
alþjóðlegra stofnana er alls ekki skaðlaust, heldur
hefur þvert á móti alvarlegar afleiðingar.
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Súrrealískt
að vera staddur
í Harvard

Tómas Arnar Guðmundssson var dúx Háskólans í Reykjavík vorið 2016 með meðaleinkunnina

skemmtilegast. Ég man eftir því að það var einn kúrs

9,85. Hann féll í fjórum kúrsum í menntaskóla en stundar nú nám við einn besta háskóla í heimi

í vali í forritun í menntaskóla en ég fékk ekki þennan

og er strax farinn að hugsa um að hvernig sprotafyrirtæki hann eigi að stofna ásamt samnem-

brennandi áhuga á faginu fyrr en hér í HR.” Hann tek-

endum sínum. Hann segir nauðsynlegt að læra af mistökum.

ur undir þau sjónarmið sem heyrst hafa undanfarin
misseri um mikilvægi þess að krakkar kynnist forritun

Tómas Arnar hóf nám við HR í rekstrarverkfræði en

mjög hagnýtt. Ég stefni á að starfa á vinnumarkaði

fyrr, til dæmis í grunnskóla. „Það eru örugglega mjög

skipti um braut og lærði hugbúnaðarverkfræði. Það

vestan hafs í einhvern tíma eftir útskrift en það væri

margir þarna úti, bæði stelpur og strákar, sem ein-

fór svo að lokum að hann útskrifaðist með tvær

frábær reynsla og gott veganesti út í lífið.“ Tómas

faldlega komast ekki í tæri við forritun og tölvunar-

BSc-gráður frá HR, bæði í rekstarverkfræði og hug-

býst ekki við því að eiga mikinn frítíma í Boston næstu

fræði í gegnum sína skólagöngu, krakkar sem ef til vill

búnaðarverkfræði. Við settumst niður með Tómasi

mánuðina. „Í Harvard er gert ráð fyrir mikilli vinnu.

myndu finna sína réttu hillu ef þau fengju tækifærið.“

í byrjun sumars til að ræða við hann um námið við

Það er algengt að vinnuvikan þar sé á bilinu 60 til

HR. Þá var hann að skipuleggja flutninga til Banda-

100 klukkustundir. Á móti kemur að hægt er að ljúka

ríkjanna en hann fékk inngöngu í Harvard-háskóla

náminu á níu mánuðum þó hægt sé að ljúka því á

og situr nú þar á skólabekk. Næsta árið mun hann

lengri tíma líka. Mér var boðið út til Harvard í mars og

stunda meistaranám í í tölvunarfræði og verkfræði,

þá gat ég hitt aðra nemendur og séð aðstöðuna. Ég

eða CSE (Computational Science and Engineering).

fékk smjörþefinn af því hvernig er að vera þarna við

Nám í samstarfið við
atvinnulífið

nám. En já, þetta er bara Harvard, drulluerfitt!“

Ætti að kenna forritun fyrr

Fimm ár í MR
Tómasi hefur ekki alltaf gengið jafn vel í námi og í
Háskólanum í Reykjavík. Hann útskrifaðist með stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík. Þar lærði
hann dýrmæta lexíu. „Ég kláraði MR á fimm árum í
stað fjögurra. Ég þurfti að endurtaka eitt ár þar sem
það var ein önn sem fór algjörlega í súginn hjá mér.
Ef ég lít til baka þá var þetta sennilega eitthvað sem

„Þetta er nám þar sem verið er að spá í virkni og

En af hverju tvær gráður? „Ég byrjaði í rekstrarverk-

ég þurfti að reka mig á, að maður þarf að vinna og

bestun reiknirita, meðal annars,“ útskýrir Tómas.

fræðinni og kláraði hana. Í því námi þurftum við að

hafa fyrir hlutunum.“ Hann segir þetta viðhorf um að

„Námið var sett á stofn fyrir aðeins um fjórum árum

taka nokkra tölvunarfræðikúrsa og ég fann að ég vildi

leggja sig fram og vinna vel hafa hjálpað sér í háskóla-

og var byggt upp í samráði við stjórnendur í atvinnu-

gera meira af því. Í hugbúnaðarverkfræðinni fannst

náminu. „Svo hjálpar það að í háskóla er maður að

lífinu í Bandaríkjunum sem lögðu fram óskir um hvað

mér allir kúrsarnir skemmtilegir. Ég hugsaði með mér

læra það sem maður hefur meiri áhuga á og liggur

þeir vildu sjá í útskrifuðum nemendum. Námið er því

að kannski ætti ég bara að læra það sem mér finnst

þar af leiðandi betur fyrir manni. “
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Bjó til spálíkan
Frá nýnemavikunni í Harvard. Þarna er hópurinn sem hóf nám í haust við
tækni- og verkfræðideild háskólans. Tómas Arnar er hægra megin við miðju.

Erling Gauti Jónsson er að læra rekstrarverkfræði
og var að hefja fyrsta árið í meistaranámi eftir að
hafa klárað BSc-nám í fjármálaverkfræði. Hann var í

Eini nemandinn frá Evrópu
Eins og áður kom fram stefndi Tómas þvert yfir Atlantshafið til að hefja nám í Boston í byrjun ágúst.
Við höfðum samband við hann aftur fyrir stuttu og
hann segist vera kominn á fullt og að námið sé frábært. „Umhverfið hérna er svo hvetjandi og fullkomið til að mennta sig í, það eru allir svo áhugasamir
um allt. Ég, ásamt þremur öðrum sem eru með mér
í náminu, erum búin að ræða margar hugmyndir og

andinn frá Evrópu í 40 manna nemendahópi. „Eftir

starfsnámi hjá Securitas á Reykjanesi síðastliðið vor.

að hafa fallið og þurft að endurtaka árið í mennta-

Hver voru helstu verkefnin?

skóla er stundum svolítið súrrealískt að vera staddur

Verkefnið fólst í því að búa til spálíkan sem spáði

í Harvard en þetta er bara gott dæmi um hvað góðir

fyrir um fjölda flugfarþega sem nýttu sér þjónustu

kennarar, áhugasamir samnemendur og gott um-

Securitas á Keflavíkurflugvelli. Þar þjónustar fyrir-

hverfi eins og í HR getur hjálpað manni við að öðlast

tækið fatlaða og hreyfihamlaða flugfarþega við að

ótrúleg tækifæri. En maður verður að vinna fyrir því

komast um flugstöðina. Þetta spálíkan hjálpar þeim

líka, ég er alveg búinn að komast að því.“

að áætla hversu vel þarf að manna hverja vakt en
mikill álagsmunur er í þjónustunni á milli vakta eins

planið er að útfæra eina og búa til nýsköpunarfyrir-

Æfði fyrir fífla og birkihríslur

tæki. Einnig snýst mikið hérna um viðtöl við fulltrúa

Tómas Arnar flutti ræðu fyrir hönd útskriftarnema

atvinnulífsins og ég er búinn að skrá mig í viðtöl hjá

við útskriftarathöfn Háskólans í Reykjavík í Hörpu í

MIT (Massachusetts Institute of Technology) í sept-

júní síðastliðnum. Þá bjó hann hjá foreldrum sínum

Hvernig finnst þér starfsnámið
nýtast þér?

ember. Síðan koma stóru upplýsingatæknifyrirtækin

en sagði þeim ekki frá því að hann hefði verið beðinn

Mér finnst ég hafa fengið mikið út úr því að fara

á háskólasvæðið hér í október fyrir þá sem eru að

um að halda útskriftarræðuna. „Mig langaði að koma

í starfsnám og mæli hiklaust með því. Þarna fær

leita að vinnu næsta sumar. Það er leyfilegt að taka

þeim á óvart. Ég fór bara í göngutúra á kvöldin með

maður verkefni sem að öllum líkindum er frekar nýtt

kúrsa í MIT líka svo ég mun taka 2-3 kúrsa þar af 8

hundinn á heimilinu og æfði ræðuna fyrir fífla og

fyrir manni og maður þarf því að læra að takast á við

kúrsum sem ég tek.“ Hann segir það vera ánægjulegt

birkihríslur! Þetta var góð reynsla, smá pressa að

nýjar aðstæður. Gaman var að fá að nýta eitthvað af

að vera kominn í draumanámið og ætlar að leggja sig

halda ræðuna en ég ákvað að nýta þetta tækifæri til

þeirri þekkingu sem maður hafði aflað sér í gegnum

allan fram. Tómas gerir sér grein fyrir því hversu mikil

að reyna að læra eitthvað nýtt og svo var ég ekkert

námið á raunverulegt verkefni í atvinnulífinu.

samkeppnin er í þetta nám enda er hann eini nem-

stressaður þegar á hólminn var komið.“

og í flugstöðinni allri.

RANNSÓKN Í FÓKUS
Margrét Lilja
Guðmundsdóttir
Aðjúnkt við tækni- og
verkfræðideild

Af hverju?
Til að varpa ljósi á núverandi stöðu kynjanna á sviði

Hvað eru þú að rannsaka?
Ég vinn með Bjarna Má Magnússyni, dósent við
lagadeild og Hafrúnu Kristjánsdóttur, aðjúnkt við
tækni- og verkfræðideild, að ítarlegri úttekt á stöðu
jafnréttismála í íþróttum. Við erum að skoða hvaða
reglur gilda um jafnrétti kynjanna í íþróttum, hvort

sem lítt hefur verið rannsakað. Verkefnið er til þess
fallið að vinna gegn launamuni kynjanna og efla
almennt jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði og í
atvinnulífinu með því að draga fram upplýsingar sem
leikmenn og þjálfarar geta nýtt sér í samningaviðræðum við íþróttafélög.

fjárveitingum og hver staða jafnréttismála sé innan

Hverju munu rannsóknir
ykkar breyta?

íþróttasambanda og -félaga. Rannsóknin er jafnframt

Ef niðurstaðan er sú að bæta þurfi stöðu jafnréttis-

liður í úrbótum á lagalegu umhverfi jafnréttismála

mála í íþróttum þá kemur rannsóknin vonandi til

hér á landi en ekkert hefur verið skrifað um lagalegar

með að stuðla að slíku. Íþróttastarf á Íslandi er fag-

skuldbindingar ríkisins og sveitarfélaga til að tryggja

legt og gott – getum því sagt að hugmyndin sé að

jafnrétti í íþróttum í íslenskri lögfræði.

gera gott starf enn betra.

styrktaraðilar leggi jafnréttisviðmið til grundvallar
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Rannsóknir
Háskólans í
Reykjavík
Við HR er lögð áhersla á alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir sem veita nýrri þekkingu inn í
íslenskt atvinnulíf og samfélag ásamt því að eﬂa kennsluna og orðstír skólans á alþjóðavettvangi.
HR hefur mótað skýra og framsækna rannsóknastefnu og markviss skref hafa verið stigin til að
eﬂa rannsóknir á öllum fræðasviðum háskólans.
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Fjöldi akademískra starfsmanna HR er stunda rannsóknir
og tóku þátt í rannsóknarmati háskólans 2015
Viðskiptadeild

= 30

Prófessor/deildarforseti
Dósentar
Lektorar
Aðrir akademískir starfsmenn*

Tölvunarfræðideild

* Aðjúnktar, nýdoktorar, gestaprófessorar og
aðrir sérfræðingar með rannsóknarskyldu.

= 24
Lagadeild

= 11
Tækni- og verkfræðideild

= 48
Sjálfsaflafé til rannsókna úr íslenskum
samkeppnissjóðum 2007-2015 (í þús. kr.)
Akademískir starfsmenn HR hafa sótt rannsóknarfjármagn, bæði í innlenda og erlenda
samkeppnissjóði. Myndin sýnir þróun í sjálfsaﬂafé (þús.kr.) úr íslenskum samkeppnissjóðum
til rannsókna við háskólann á árunum 2007 - 2015.
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VELKOMIN Í HR
Háskólinn í Reykjavík býður upp á verkefnamiðað nám, góða kennslu,
framúrskarandi aðstöðu, öflugar rannsóknir og sterk tengsl við atvinnulífið.
Fjölbreyttar námsbrautir í grunn- og framhaldsnámi:
· Hagfræði
· Iðnfræði / byggingafræði
· Íþróttafræði
· Lögfræði
· Sálfræði
· Tæknifræði
· Tölvunarfræði
· Verkfræði
· Viðskiptafræði

og á

Frekari upplýsingar á hr.is
: reykjavikuniversity

