
Aðkallandi áskoranir og togstreita á sviði 
mannauðsmála á breytingatímum

Árangursrík stefnumótun

Birtingarmyndir kynbundins ofbeldis og 
viðbrögð við því

Byggðafræði II: Menntun og rannsóknir í 
landsbyggðunum

Disability, Gender and Justice

Farvegir þjóðsagna og menningararfs ll

Gæðastræti Háskóla Íslands

Málstofa í markaðsfræði og 
þjónustustjórnun Il

Málstofa um ferðamál II: Áhrif 
heimsfaraldurs

Nýsköpun og viðskiptaþróun

(Ó)jöfn staða stjórnenda og doktors-
menntaðra á Íslandi, Kanada, Noregi, 
Svíþjóð og Möltu.

Queer Refugees in Queer Utopias

Sóttvarnaráðstafanir og fjármunaréttur

Sustainability and Business

Afbrot og löggæsla

Ástarrannsóknir 

Er móða á kynjagleraugunum?

Hagsveiflan og heimilin

Íþróttir: fjölbreytt sjónarhorn

Málstofa um ferðamál III: Samfélag og 
menning

Málstofa um stjórnsýslukærur

Menntun, kennsla og Covid-19

Opinber stefnumótun í efnahagsmálum

Popúlismi, ójöfnuður, stétt og staða

Samspil dægurmenningar og samfélags: 
Tónlist, kvikmyndir og vísindaskáldsögur

Teymisvinna, helgun í starfi, 
samskiptaþátturinn og stjórnun 
fjölbreytileika

The conversation is the relationship: Um 
aðgengi og réttmæti upplýsinga

DAGSKRÁ

15:00 - 16:4513:00 - 14:45

Að vera (ekki) móðir

Byggðafræði I: Ungt fólk í dreifðum 
byggðum l

Farvegir þjóðsagna og menningararfs l

Fjölmiðlun á krossgötum I

Frumkvæði, tækifæri og jafnrétti í 
atvinnulífi og á öðrum sviðum

Heilsa, velferð,  börn og ungmenni

Málstofa í markaðsfræði og 
þjónustustjórnun I

Málstofa um ferðamál I: ferðamennska, 
mannvirki og náttúra

Námsrými fyrir fjölbreytta nemendur og 
nemendahópa í kennaramenntun

Ofbeldi í nánum samböndum: 
Ólík sjónarhorn

Reikningsskil og endurskoðun

Samfélagsleg ábyrgð og stjórnarhættir

Verkefnastjórnun

11:00 - 12:45

Fjölmiðlun á krossgötum l

Gosið í Geldingadölum: Brugðist við 
nýju landslagi

Hvernig skapar forysta tækifæri til 
árangurs á vinnustað við krefjandi 
aðstæður?  Forysta, fjölbreytileiki, 
árangur og ánægja í starfi.

Loftslagsváin: Nauðsyn lagasetningar 
og hlutverk almennings og dómstóla við 
stefnumörkun og eftirfylgni

Menntun er skemmtun

New Directions in Arctic Studies

Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt 
og framtíðaráskornir

Skólakerfið, ungmenni og heimsfaraldur

Stefna og samkeppnishæfni

Upplýsingafræði í almannahag og opin 
vísindi – Þekking til framtíðar

Úr ýmsum áttum I: Samfélag, sjálfbærni, 
nýsköpun og þátttaka 

Úr ýmsum áttum ll: Pólitík, friður, 
náttúruhamfarir  og himingeimurinn

09:00 - 10:45

Táknmálstúlkun / rittúlkun
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