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Verið velkomin á afmælisviðburði
Félagsvísindasviðs í október

Dagskrá Félagsvísindasviðs í október á afmælisári Háskóla Íslands 2011
Mánudaginn 3. október kl. 12:00 - 13.30
í Hátíðasal Háskóla Íslands, Aðalbyggingu.
Dr. Robert David Putnam, öndvegisfyrirlesari
Félagsvísindasviðs - “Challenges to community in the
contemporary world: Social capital, diversity, and
inequality.”
Dr. Robert David Putnam er stjórnmálafræðingur og prófessor við John F.
Kennedy School of Government við Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Hann
gegndi um tíma stöðu forseta þess skóla. Hann hefur gefið út fjölda bóka.
Bækur hans Making Democracy work og Bowling Alone: The Collapse and
Revival of American Community eru meðal þeirra rita í félagsvísindum sem
mest hefur verið vitnað til.
Dr. Putnam hefur verið ráðgjafi margra þjóðarleiðtoga á borð við Bill og
Hillary Clinton, Barack Obama. George W. Bush, Tony Blair, Gordon Brown
og Nicolas Sarkozy. Dr. Putnam verður öndvegisfyrirlesari Félagsvísindasviðs.
Fyrirlesturinn er öllum opinn meðan húsrúm leyfir.

Þriðjudaginn 4. október kl. 15:00-17:00
í stofu 104 Háskólatorgi. Í boði Félags- og
mannvísindadeildar og Mannfræðifélagsins.
Facebook and Digital Anthropology: Dr. Daniel Miller
Daniel Miller er prófessor í mannfræði við University College, London.
Daniel hefur í rannsóknum sínum fjallað talsvert um efnismenningu
og neyslu og hefur gefið út fjölda greina og bóka um þau viðfangsefni.
Nýlegar bækur eru m.a.: Consumption The Comfort of Things (2008)
Anthropology and the Individual (2009) og Stuff (2009).
Á þessu ári (2011) kom út bókin Tales from Facebook þar sem hann
fjallar um eitt af rannsóknarsviðum sínum sem snýr að nýjum miðlum og
Internetinu og er það viðfangsefni fyrirlestrarins sem hann kallar: Facebook
and Digital Anthropology.

Miðvikudaginn 5. október kl.15:00-17:00
í HT-104 Háskólatorgi. Í boði Hagfræðideildar.
Hagfræði fjölskyldunnar
Fátt mannlegt er hagfræði óviðkomandi. Til dæmis má nefna
frjósemishagfræði, hagfræði bernskunnar og hagfræði makavals.
Frjósemishagfræði leitast við að útskýra þætti eins og fjölda og kyn
afkomenda fólks og tímasetningu barneigna. Hagfræði makavals leitast
við að skýra hvaða sjónarmið fólk leggur til grundvallar við val á maka. Um
þessar undirgreinar hagfræðinnar sem kalla má „hagfræði tilverunnar“
verður fjallað á málstofu sem Hagfræðideild skipuleggur í tilefni af
aldarafmæli Háskóla Íslands. Málstofan samanstendur af fyrirlestrum
tveggja fræðimanna og umræðum um ýmsar hliðar hagfræðinnar sem
tengjast daglegu lífi.
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor við Hagfræðideild, ræðir samskipti
mismunandi kynslóða á mismunandi æviskeiðum út frá fræðilegum
grunni hagfræðinnar. Hún mun fjalla um afskipti hins opinbera af þessum
samskiptum, þar sem ákveðnir aldurshópar, börn og eldri borgarar, hafa
orðið eitt helsta viðgangsefni allrar velferðarhugsunar. Leitað verður svara
við því hvort slík afskipti séu hugsanlega viðbragð við gölluðum mörkuðum
og áhrif hugsanlegs kynslóðarofs innan fjölskyldna vegna ríkisafskiptanna
verða skoðuð
Helgi Tómasson, dósent við Hagfræðideild fjallar um birtingarmyndir
ýmissa mældra hagstærða, svo sem hjónabandsstöðu, launa- og
eignaþróunar yfir æviskeiðið. Lögð er áhersla á að þegar álykta á um tengsl
hagstærða sé nauðsynlegt að taka tillit til allra mikilvægra þátta samtímis.
Tekin eru dæmi um þróun hagstærða í aldri (tíma) og skýrt út hvers vegna
nauðsynlegt er að skilja þátt hreyfimynsturs í tíma í myndun haggagna.

Fimmtudaginn 6. október kl. 12:00-14:00
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Viðskiptafræðideildar.
Markaðsfræðin í fortíð, nútíð og framtíð
Í dag verður fyrsta málstofan af þremur í málstofuröð Viðskiptafræðideildar,
en þær eru haldnir í tilefni af aldarafmæli Háskóla Íslands. Umfjöllunarefnið
er Markaðsfræðin í fortíð, nútíð og framtíð.
Hugmynda- og aðferðafræði markaðsfræðinnar getur leikið lykilhlutverk
í frammistöðu fyrirtækja og þar með hagsæld þjóða. Rannsóknir hafa
sýnt að því markaðsdrifnari sem fyrirtæki eru og því meiri markaðslegri
færni sem þau búa yfir því betri árangri ná þau. Á málstofunni verður

markaðsdrifnum fyrirtækjum og markaðslegri færni gerð ítarleg skil auk
þess sem fjallað verður um hlut samfélagsmiðla í markaðsstarfi fyrirtækja
og tækifærin sem í þeim felast.
Á málstofunni mun Þórhallur Guðlaugsson, dósent við Viðskiptafræðideild
gera grein fyrir þeim forsendum sem þurfa að vera til staðar þegar
byggja á upp markaðsdrifið fyrirtæki. Friðrik Eysteinsson, aðjunkt við
Viðskiptafræðideild mun fjalla um markaðslega færni og þátt hennar í
frammistöðu fyrirtækja. Og að lokum mun Frosti Jónsson, markaðs- og
birtingaráðgjafi hjá Birtinghúsinu fjalla um samfélagsmiðla og hvort þau
fyrirtæki sem ekki eru að nota þá í markaðsstarfi sínu séu að fara á mis
við tækifæri.

Mánudaginn 10. október kl. 12:00-14:00
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Viðskiptafræðideildar.
Umhverfi nýsköpunar á Íslandi
Í dag verður önnur málstofan í málstofuröð Viðskiptafræðideildar, en
þær eru haldnar í tilefni af aldarafmæli Háskóla íslands. Umræðuefnið er
Umhverfi nýsköpunar á Íslandi.
Í kjölfar efnahagsviptinga á Íslandi hefur nýsköpun oftar en ekki verið nefnd
sem leið út úr ógöngunum og sögð forsenda áframhaldandi hagvaxtar. En
hverjar eru forsendur þess að nýsköpun geti átt sér stað á Íslandi? Í málstofu
um umhverfi nýsköpunar á Íslandi verður fjallað um þær aðstæður sem
nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi búa við, út frá víðu sjónarhorni. Fjallað verður
um rekstarumhverfi skapandi greina, viðhorf til viðskipta í vísindamiðaðri
nýsköpun og starfsemi íslenskra nýsköpunarfyrirtækja á alþjóðavettvangi.
Að auki munu fulltrúar nýsköpunarfyrirtækja fjalla um sína sýn á aðstæðum
til nýsköpunar á Íslandi.
Fyrirlesarar eru: Bjargey Anna Guðbrandsdóttir MS, Gunnar
Óskarsson aðjúnkt, Jón Eðvald Vignisson frá Clöru, Kristján Freyr
Kristjánsson frá Innovit og Margrét Sigrún Sigurðardóttir lektor.

Þriðjudaginn 11. október kl. 12:00-14:00
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Viðskiptafræðideildar.
Framtíð íslensks fjármálamarkaðar
Í dag er þriðja og síðasta málstofan í málstofuröð Viðskiptafræðideildar,
sem haldin er í tilefni af aldarafmæli Háskóla Íslands. Umræðuefnið í dag
er: Framtíð íslensks fjármálamarkaðar.
Á málstofunni munu fjármálakennarar Viðskiptafræðideildar og nokkrir
framámenn í íslensku fjármálalífi draga upp framtíðarsýn fyrir íslenskan
fjármálamarkað. Sviptingar undanfarinna ára hafa gerbreytt íslenskum
fjármálamarkaði. Myndin sem blasti við haustið 2008 var ekki björt en eftir
því sem tiltektinni eftir hrun gamla fjármálakerfisins vindur áfram er smám
saman að koma í ljós mynd af nýju fjármálakerfi, sem mun þjóna íslensku
efnahagslífi næstu áratugina. Á málstofunni verður meðal annars reynt að
skýra þessa mynd, draga fram að hvaða leyti nýja fjármálakerfið stendur á

traustari stoðum en það gamla og hvaða tækifæri bjóðast fjárfestum og
sparifjáreigendum.

fyrirlestrasal á 2. hæð í Þjóðarbókhlöðu föstudaginn 14. október 2011 kl.
10 til 16.

Fyrirlesarar eru meðal annars: Gylfi Magnússon dósent, Kristján
Jóhannsson lektor, Sigrún Ragna Ólafsdóttir forstjóri VÍS, Steinþór
Pálsson bankastjóri Landsbankans og Vilhjálmur Bjarnason lektor.

Megintilgangurinn með málþinginu er að skapa fagaðilum vettvang til að
kynnast nýbreytni í rannsóknum í greininni.

Fimmtudaginn 13. október kl. 11:35-12:30
í stofu 101 Odda. Í boði Lagadeildar og Félags- og
mannvísindadeildar.

Föstudaginn 14. október kl. 12:00-13:00
á Hallveigarstöðum. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Afbrot í norrænu ljósi: Hádegiserindi

Hádegisfyrirlestur: Tíminn og valdið - námsbraut í
félagsfræði

Hádegiserindi á vegum Norræna sakfræðiráðsins:
Afbrot í norrænu ljósi - afstaða almennings til refsinga á Norðurlöndum
Ragnheiður Bragadóttir er prófessor í refsirétti í Lagadeild og er jafnframt
formaður Norræna sakfræðiráðsins.
Helgi Gunnlaugsson er prófessor í félagsfræði í Félagsmannvísindadeild. Helgi situr í stjórn Norræna sakfræðiráðsins.

Á málþinginu verður fjallað um nýjungar og þróun í rannsóknum á
sviði bókasafns- og upplýsingafræði og munu fræðimenn, meistara- og
doktorsnemar og nýútskrifaðir meistaranemar kynna rannsóknir sínar.

og

Í erindinu verður fjallað um starfsemi Norræna sakfræðiráðsins og gert
grein fyrir stórri rannsókn á vegum ráðsins á afstöðu almennings til
refsinga á Norðurlöndum, sem Ísland tók þátt í. Hvar standa Íslendingar í
samanburði við grannþjóðirnar?

Fimmtudaginn 13. október kl. 13:00-17:00
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Hins íslenska
bókmenntafélags, Lagadeildar og Hagfræðideildar

Að hafa vald yfir eigin tíma er að hafa vald yfir öðrum er stundum sagt. Þá
er vísað til huglægra vídda tímans ekki síður en til tíma klukkunnar.
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir prófessor í félagsfræði fjallar um íslenskar
og erlendar rannsóknir sem sýna ólíka upplifun kynjanna á tímanum sem
auðlind og yfirráð. Einnig fjallar hún um hvernig þessi tímaupplifun hefur
áhrif á líf og líðan fólks.
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir er prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands
og deildarforseti Félags- og mannvísindadeildar. Hún lauk doktorsprófi
frá háskólanum í Lundi, Svíþjóð með áherslu á félagsfræði atvinnulífs,
kynjafélagsfræði og eigindlega aðferðafræði. Helstu rannsóknir Guðbjargar
Lindu undanfarin ár hafa fengist við stöðu fólks í atvinnulífinu, einkum
vinnufyrirkomulag og líðan starfsfólks. Kvennfélagssúpa verður í boði á
fundinum.

Jón Sigurðsson forseti: Hugsjónir og stefnumál
-tveggja alda minning

Föstudaginn 14. október kl. 15:00-16:00
í stofu 101 Odda. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.

Dagskrá

Félagsleg áhrif á náms- og starfsval framhaldsskóla
nemenda - námsbraut í náms- og starfsráðgjöf

I

Málþingið sett, Jón Sigurðsson, fundarstjóri

II

Ávarp forseta Lagadeildar, Róberts R. Spanó

III Ávarp forseta Hagfræðideildar, Þórólfs Matthíassonar
IV Höfundar greina í bók Bókmenntafélagsins sem út er gefin til að
minnast tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar flytja örstutt erindi til
kynningar á greinum sínum:
Sigurður Líndal um ráðherraábyrgð sem þátt í sjálfstæðu þjóðríki
Íslendinga
Birgir Hermannsson um stjórnarskrána og myndun nútíma þjóðríkis
Björg Thorarensen um þjóðréttarlega umgjörð sjálfstæðisbaráttunnar
Guðrún Nordal um fræðimanninn og stjórnskörunginn Jón Sigurðsson
– viðbúnað hans og vinnulag
Loftur Guttormsson um skólamálastefnu Jóns Sigurðssonar
Guðmundur Jónsson um verslunarstefnu Jóns Sigurðssonar
Ásgeir Jónsson um hagfræðihugmyndir Jóns Sigurðssonar
Þorvaldur Gylfason um Jón Sigurðsson sem brautryðjanda hagfræði
á Íslandi
Guðrún Kvaran kynnir grein Björns Magnússonar Olsen frá 1911 um
Jón Sigurðsson og Bókmenntafélagið
V Fyrirspurnir og athugasemdir áheyrenda og svör frummælenda
VI Málþinginu slitið, Sigurður Líndal, forseti Bókmenntafélagsins

Fimmtudaginn 13. október kl. 15:00-18:00
á Austurvelli. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.
Tjaldspjall á Austurvelli í miðborginni
Tjaldspjall á Austurvelli: Gestum og gangandi boðið að koma og spjalla
við fulltrúa námsbrauta í bókasafns- og upplýsingafræði, félagsfræði,
fötlunarfræði, mannfræði, náms- og starfsráðgjöf, Blaða- og
fréttamennsku, Safnafræði og þjóðfræði við Háskóla Íslands. Hvað bjóða
þessar greinar upp á fyrir þig?
Komdu í tjaldspjall Félags- og mannvísindadeildar á Austurvelli og ræddu
við fræðingana um fræðin og rannsóknir þeirra. Gestum boðið að kanna
áhugasvið sitt. Heitt á könnunni.
Nemendur framhaldsskólanna sérstaklega boðnir velkomnir.

Föstudaginn 14. október kl. 10:00-16:00
í Þjóðarbókhlöðunni. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.
Málþing: Þekking til framtíðar - nýbreytni og þróun í
rannsóknum í bókasafns- og upplýsingafræði
Málþing námsbrautar í bókasafns- og upplýsingafræði verður haldið í

Dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir er prófessor í náms- og starfsráðgjöf.
Guðbjörg nam náms- og starfsráðgjöf í Frakklandi og lauk doktorsprófi frá
Háskólanum í Hertfordshire, Englandi. Þungamiðja rannsókna Guðbjargar
hefur verið að skoða sálfræðilega og félagsfræðilega áhrifsþætti á þróun
starfsferils og enn fremur hvernig stuðla megi að því að örva fólk til dáða
á starfsferlinum, s.s. hvaða áhrif ráðgjöf og / eða fræðsla um nám og störf
getur haft.

Laugardaginn 15. október kl. 14:00-16:00
á Þjóðminjasafni. Í boði Félags- og mannvísindadeildar.
Þjóðmenning og fötlun, Rannsóknir og rímur
Í tilefni af aldarafmæli Háskóla Íslands munu námsbrautir í þjóðfræði og
fötlunarfræði í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands standa fyrir málþingi. Á
málþinginu verður fjallað um þjóðtrú og fötlun og líf og verk Guðmunds
Bergþórssonar, mikið fatlaðs manns sem var eitt mikilsvirtasta rímnaskálds
allra tíma og þjóðsagnarpersóna. Kveðið verður úr rímum Guðmundar og
hljómsveitin Einbreið brú mun flytja nokkrar rímur.
Fyrirlesarar eru: Terry Gunnel, Rósa Þorsteinsdóttir og Rannveig
Traustadóttir.

Þriðjudaginn 18. október kl. 11:40-13:10
í stofu 101 Háskólatorgi. Í boði Félagsráðgjafardeildar.
Börn, feður og fjölskyldutengsl - þrælkun, þroski, þrá
Í tilefni af 100 ára afmæli Háskóla Íslands og 30 ára kennsluafmæli
félagsráðgjafardeildar fléttar félagsráðgjafardeild saman fyrirlestri og
ljósmyndum um börn, vinnu og feður. Fundarstjóri er Dr. Sigrún Júlíusdóttir,
prófessor í félagsráðgjöf.
11:40-12:00 Sigrún Sigurðardóttir menningarfræðingur og aðjúnkt
við Listaháskóla Íslands fjallar um tilurð ljósmynda Guðbjarts
Ásgeirssonar og leiðir gesti í gegnum ljósmyndasýninguna
Þrælkun, þroski og þrá. Sýningin fjallar um börn við vinnu á
sjó og í landi. Hún vekur upp spurningar um vinnumenningu
og barnauppeldi á Íslandi á 20. öld. Ljósmyndunum er ætlað
að opna umræðu og hvetja fólk til að skoða fortíðina í nýju
samhengi. Þær vekja upp spurningar er varða viðhorf til
barnavinnu, aðbúnað og vinnuskilyrði barna og samskipti
sjómanna og barna.
12:00-12:30 Anni G Haugen lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla
Íslands fjallar um feður í barnavernd.
12:30-13:10 Pallborðsumræður.

Fimmtudaginn 20. október kl. 16:00-17:30
í stofu 131 Öskju. Í boði Félagsráðgjafardeildar.
Saga, samfélag, siðfræði - félagsráðgjöf í hálfa öld
Í tilefni af 100 ára afmæli Háskóla Íslands og 30 ára kennsluafmæli
félagsráðgjafar á Íslandi munu starfandi félagsráðgjafar segja frá sinni
upplifun og þeim veruleika sem blasti við þeim þegar þau útskrifuðust sem
félagsráðgjafar.
Fundarstjóri: Halldór S. Guðmundsson, lektor í félagsráðgjöf.
16:00

haldið fram að sambúðarfólk þekki ekki réttarstöðu sína og átti sig ekki á
muninum á sambúð og hjónabandi.
Hér verða kynntar helstu niðurstöður spurningakönnunar sem lögð var
fyrir í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Leitast var við að
kanna þekkingu fólks á réttarstöðunni í óvígðri sambúð. Sérstaklega var
spurt um þekkingu á rétti til að erfa og reglum um skiptingu eigna við
sambúðarslit. Þá var einnig kannað hvaða óskir fólk hefði í þessum efnum.
Niðurstöður benda m.a. til þess að fólk leggi óvígða sambúð og hjúskap að
jöfnu í mun ríkara mæli en gildandi lög gera ráð fyrir og óski þess jafnframt
að gengið verði enn lengra í þeim efnum. Allir velkomnir.

Ávarp deildarforseta, Dr. Steinunn Hrafnsdóttir

16:00-16:20 Guðrún Sigríður Jónsdóttir, félagsráðgjafi. Guðrún lauk
prófi í félagsráðgjöf frá Social institutet í Gautaborg árið
1957. Hún hefur viðamikla starfsreynslu á starfsvettvangi
félagsráðgjafar og starfaði m.a. sem kennslustjóri í
félagsráðgjöf við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands 19811992. Guðrún hlaut riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu
2007 fyrir frumherjastörf í félagsráðgjöf og framlag til
réttindabaráttu.
16:20-16:40 Gunnar Sandholt, félagsráðgjafi. Gunnar lauk prófi í
félagsráðgjöf frá Norges kommunal- og sosialhøgskole í
Osló árið 1975. Gunnar hefur fjölbreytta starfsreynslu sem
félagsráðgjafi og hefur frá árinu 2003 starfað sem sviðsstjóri
Fjölskyldu- og þjónustusviðs hjá Sveitarfélaginu Skagafirði.
16:40-17:00 Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi. Inga Vildís lauk
prófi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands í júní 2011 og hefur
því nýhafið sína vegferð sem félagsráðgjafi á Íslandi.
17:00-17:30 Pallborðsumræður; Guðrún, Gunnar og Inga Vildís
Að loknum pallborðsumræðum býður félagsráðgjafardeild til móttöku í
tilefni af 30 ára kennsluafmæli í félagsráðgjöf.

Fimmtudaginn 27. október kl. 12:00-17:30
í stofu 101 Lögbergi og Lögbergsdómi.
Lagadeild býður í heimsókn - Réttarhöld - Úlfljótur
tímarit laganema
Opið hús Lagadeildar: Lögð verður áhersla á kynningu á starfsemi
deildarinnar fyrir almenning. Gefin verður innsýn í grunngreinar
lögfræðinnar sem varða flesta þætti mannlegs lífs og allir þurfa að gefa
gaum einhvern tímann á lífsleiðinni.
Laganemar verða með sýndarréttarhöld í Lögbergsdómi. Þar er hægt að sjá
hvernig mál eru flutt fyrir dómstólum í raunveruleikanum.
Úlfljótur, tímarit laganema heldur hátíðardag þar sem allir eru velkomnir.
Dagskrá:
12:00 Opið hús lagadeildar í Lögbergi - Hádegishressing í anddyri
Lögbergs
12:30 Ávarp deildarforseta og upptökur af námskeiðinu Inngangur að
lögfræði á vef deildarinnar opnaðar formlega
12:45 Sýndarréttarhöld laganema í Lögbergsdómi - Einnig sýnd í 101

Föstudaginn 21. október kl. 13:30-17:30
í sal 132 Öskju. Í boði Félagsvísindasviðs og
Utanríkisráðuneytis.

14:15 Stutt hlé

Paul Collier: Can Africa catch up: and can we help?

Föstudaginn 28. október kl. 09:00-18:00
í Odda, Gimli, Háskólatorgi og Lögbergi.

Utanríkisráðuneytið í samstarfi við Háskóla Íslands taka á móti dr. Paul
Collier. Árið 2011 markar 40 ára afmæli íslenskrar þróunarsamvinnu, 30 ára
afmæli Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) og 10 ára afmæli Íslensku
friðargæslunnar. Af þessu tilefni verður efnt til málþings í samvinnu við
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands og Alþjóðamálastofnun.
Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra opnar málþingið.

Mánudaginn 24. október 12:00-13:30
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Stjórnmálafræðideildar.
„Hernaðarlist og valdaklækir?” Er stjórnmálamenning
samtímans tamari körlum en konum?
Málþing Stjórnmálafræðideildar og MARK, Miðstöðvar margbreytileika- og
kynjarannsókna í tilefni 100 ára afmæli Háskóla Íslands og 15 ára afmæli
námsbrautar í kynjafræði.
Stutt inngangserindi flytja Bergljót Þrastardóttir MA-nemi í opinberri
stjórnsýslu, sem rannsakað hefur stjórnmálamenningu á sveitarstjórnarstigi
og Kristín Ástgeirsdóttir framkvæmdastýra Jafnréttisstofu og
fyrrverandi þingkona Kvennalistans og meðhöfundur Siðferðishluta
Skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. Þær munu síðan rökræða efnið við
stjórnmálamennina Guðmund Steingrímsson þingmann, Óttarr Proppé
borgarfulltrúa, Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrrv. þingkonu og Unni Brá
Konráðsdóttur þingkonu.
Fundarstjóri: Þorgerður Einarsdóttir prófessor.

Miðvikudagurinn 26. október kl. 12:00-13:30
í stofu 101 Lögbergi. Í boði Lagadeildar.
Sambúð eða hjónaband - hver er munurinn?

14:30 Hátíðardagur Úlfljóts, tímarits laganema settur - Hátíðarmálþing
16:00 Léttar veitingar í anddyri Lögbergs í boði Úlfljóts

Þjóðarspegillinn 2011
Ráðstefnunni er ætlað að kynna og miðla því sem efst er á baugi í
rannsóknum í félagsvísindum á Íslandi ár hvert.
Um 160 fyrirlestrar verða fluttir í 43 málstofum sem fjalla um efni allt
frá þjóðfræði miðalda til afleiðinga efnahagshrunsins. Fjöldi fyrirlestra er
til vitnis um fjölbreytt og öflugt rannsóknarstarf á sviði félagsvísinda hér
á landi og eru fyrirlesarar í fremstu röð hver á sínu sviði. Í tengslum við
ráðstefnuna verður veggspjaldasýning í Gimli og Háskólatorgi þar sem
fjölmargir fræðimenn, meistara- og doktorsnemar kynna rannsóknir sínar.
Ráðstefnan er öllum opin og aðgangur er ókeypis.

Föstudaginn 28. október kl. 16:00
í Hátíðasal Aðalbyggingu. Í boði Félags- og
mannvísindadeildar.
Listasafn Íslands árið 2050
Dr. Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri Listasafns Íslands, heldur erindi í
Hátíðasal Háskóla Íslands um Listasafn Íslands árið 2050.

Laugardaginn 29. október kl. 14:00
í Elliðavatnsbæ
Hvers virði er náttúran? Gönguferð HÍ og FÍ
Leiðsögn: Daði Már Kristófersson
Daði Már Kristófersson, dósent í náttúruauðlindahagfræði við
Hagfræðideild Háskóla Íslands, gengur um Heiðmörkina og talar um
verðmæti náttúrunnar. Gangan hefst við Elliðavatnsbæinn kl. 14:00.

Hrefna Friðriksdóttir, dósent við lagadeild HÍ.
Á undanförnum áratugum hefur það farið vaxandi að leggja óvígða
sambúð að jöfnu við hjónaband á afmörkuðum sviðum að vissum skilyrðum
uppfylltum. Það er þó enn grundvallarmunur á réttarstöðu einstaklinga
í óvígðri sambúð og einstaklinga í hjúskap. Það er ekki auðvelt að hafa
yfirsýn yfir réttarstöðu þeirra sem velja sér óvígða sambúð. Hefur því verið
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