
 

 

STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR AKADEMÍSKRA STARFSMANNA 

- úthlutun haustönn 2019 – 

Auglýst var eftir umsóknum um styrkveitingar með umsóknarfrest til 9. september 2019. Alls 

bárust sjóðnum 16 umsóknir: 9 frá hönnunar- og arkitektúrdeild, 3 frá myndlistardeild, 3 frá 

tónlistardeild og 1 frá listkennsludeild. 

 

Að þessu sinni voru veittir 10 styrkir:  

 

Elín Anna Ísaksdóttir -Tónlistardeild, fagstjóri 

Hlaut styrk fyrir diplómanámi í Kennslufræði háskóla við menntavísindasvið HÍ. 

 

Helga Pálína Brynjólfsdóttir - umsjónarmaður textílverkstæðis 

Hlaut styrk til að sækja námskeið í Danmörku þar sem japanskir litunarmeistarar frá Buaisou 

kenna vistæna indigolitun.  

 

Massimo Santanicchia - Hönnunar- og arkitektúrdeild,, fagstjóri 

Hlaut ferðastyrk vegna ferðar á Cumulus ráðstefnuna The Design After í Bogota Kólumbíu 

þar sem Massimo mun halda erindi og kynna grein sína „Citizenship in Design Education as 

a Transformative Learning Tool“ 

 

Peter Maté - Tónlistardeild, prófessor  

Hlaut styrk vegna þátttöku í evrópskri píanókennararáðstefnu.  

 

Ríkharður H. Friðriksson – Tónlistardeild, aðjúnkt 

Heldur tónleika ásamt Gunnari Kristinssyni undir nafninu Icelandic Sound Company í 

Tagensbo Kirke í Kaupmannahöfn. 

 

Rúna Thors - Hönnunar- og arkitektúrdeild, fagstjóri í vöruhönnun 

Hlaut ferðastyrk til að fylgja eftir verkum sínum á sýningunni Crossovers á vegum danska 

gallerísins Adorno. 

 

Samuel Thornton Rees -  Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt 



Vegna náms í forritun við Edinburgh University. 

 

Sigrún Birgisdóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, deildarforseti. 

Hlaut styrk til að sækja ráðstefnu og sýningar á Oslo Architetcture Triannale.  

 

Thomas Pausz - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lektor. 

Hlaut ferðastyrk vegna þátttöku í hringborðsumræðum á Edible Futures, sem verður haldið í 

Victoria & Albert Museum í London.   

 

Tinna Gunnarsdóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, prófessor. 

Hlaut ferðastyrk til að sækja málstofuna Include me: diversity, equity, inclusion í L.A. Tinna 

heldur erindi á málstofunni sem fjallar um þá reynslu og þekkingu sem varð til á alþjóðlegu 

vinnustofunámskeiði við LHÍ í júní s.l. 

 

 

STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR AKADEMÍSKRA STARFSMANNA 

- úthlutun vorönn 2019 – 

Auglýst var eftir umsóknum um styrkveitingar með umsóknarfrest til 25. janúar 2019. Alls 

bárust sjóðnum 18 umsóknir: 8 frá hönnunar- og arkitektúrdeild, 1 frá sviðslistadeild, 4 frá 

myndlistardeild, 4 frá tónlistardeild og 1 frá listkennsludeild. 

 

Að þessu sinni voru veittir 9 styrkir:  

 

Aðalheiður L. Guðmundsdóttir– Myndlistardeild, lektor 

Hlaut ferðastyrk vegna fundar Norrænu listfræðinefndarinnar sem haldinn verður í Noregi í 

apríl 2019.  

 

Bjarki Bragason – Myndlistardeild, lektor 

Vegna þátttöku í málstofunni Anthropocene: an interdisciplinary approach í apríl.  Þar mun 

umsækjandi halda erindi um verkefnið Infinite Next og rannsóknir á Grænlandsjökli sumarið 

2015 ásamt Önnu Líndal.  

 

Elín Anna Ísaksdóttir -Tónlistardeild, fagstjóri 

Hlaut styrk fyrir diplómanámi í Kennslufræði háskóla við menntavísindasvið HÍ.  

 



Lóa Auðunsdóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, fagstjóri í grafískri hönnun 

Hlaut ferðastyrk til að fara á ráðstefnuna Museum Next í júní.  

 

Massimo Santanicchia - Hönnunar- og arkitektúrdeild,, fagstjóri 

Hlaut styrk til að sækja íslenskunámskeið á vorönn.  

 

Rúna Thors - Hönnunar- og arkitektúrdeild, fagstjóri í vöruhönnun 

Hlaut ferðastyrk til að fylgja nemendum eftir á námskeið/vinnustofu í London í maí.  

 

Samuel Thornton Rees -  Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt 

Sækir netnámskeiðið Robotics Micromaster á vorönn.  

 

Sigrún Alba Sigurðardóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lektor og starfandi 

deildarforseti 

Hlaut ferðastyrk vegna þátttöku á ráðstefnunni Photography and/as knowledge í Svíþjóð í 

apríl þar sem umsækjandi heldur erindið Poetic Storytelling in Icelandic Photography.  

 

Þorbjörg Daphne Hall - Tónlistardeild, lektor 

Hlaut ferðastyrk vegna þátttöku á ráðstefnunni Sixth Rhythm Changes Conference „Jazz 

Journeys“ í apríl þar sem umsækjandi heldur erindið Musical Journeys to Iceland: Foreign 

Impact on Local Music Life in 1930-1960.  

 

 

STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR AKADEMÍSKRA STARFSMANNA 

- úthlutun haustönn 2018 – 

Auglýst var eftir umsóknum um styrkveitingar með umsóknarfrest til 3. september 2018. Alls 

bárust sjóðnum 12 umsóknir: 7 frá hönnunar- og arkitektúrdeild, 2 frá sviðslistadeild, 2 frá 

myndlistardeild og 1 frá tónlistardeild.  

 

Að þessu sinni voru veittir 9 styrkir: 

 

Aðalheiður L. Guðmundsdóttir– Myndlistardeild, lektor 

Vegna þátttöku í listfræðiráðstefnunni [no title] í Kaupmannahöfn í október. 

 

Birna Geirfinnsdóttir – Hönnunar- og arkitektúrdeild, fagstjóri í grafískri hönnun 



Fær styrk fyrir þátttöku í námskeiði í marmor pappírsgerð.  

 

Egill Ingibergsson– Sviðslistadeild, tæknistjóri 

Vegna námsferðar til ETC í Visconsin þaðan sem tæki sviðslistadeildar koma. 

 

Massimo Santanicchia - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lektor og fagstjóri 

Vegna þátttöku á ráðstefnunni Educational Architecture í október þar sem umsækjandi kynnti 

doktorsverkefni sitt.  

 

Sam Rees - Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt. 

Fær ferðastyrk til fara á hönnunarviðburðinn Rome Maker Faire í október. 

 

Sigrún Birgisdóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, deildarforseti. 

Hlýtur ferðastyrk til að sækja námskeið við Arkitektaskólann í Osló.  

 

Thomas Pausz - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lektor. 

Hlýtur ferðastyrk vegna heimsóknar í Critical Media Lab í Basel í desember.  

 

Tinna Gunnarsdóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, prófessor. 

Hlýtur ferðastyrk vegna vinnu- og rannsóknarferðar á Dutch Design Week í Eindhoven í 

október.  

 

Þorbjörg Daphne Hall - Tónlistardeild, lektor. 

Hlýtur ferðastyrk til farar á ráðstefnuna Crosstown Traffic: Popular Music Theory and 

Practice þar sem umsækjandi hélt erindi um rannsóknarverkefni sitt.     

 

 

STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR AKADEMÍSKRA STARFSMANNA 

- úthlutun vorönn 2018 – 

Auglýst var eftir umsóknum um styrkveitingar með umsóknarfresti til 24. janúar 2018. Alls 

bárust sjóðnum 23 umsóknir: 9 frá hönnunar- og arkitektúrdeild, 6 frá sviðslistadeild, 1 frá 

myndlistardeild og 7 frá tónlistardeild.  

Að þessu sinni voru veittir 13 styrkir: 



 

Anna María Bogadóttir – Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt 

Vegna þátttöku í ráðstefnunni NAF/NAAR SYMPOSIUM 2018 í Finnlandi í júní.  

 

Björk Jónsdóttir – Sviðslistadeild, aðjúnkt 

Vegna endurmenntunarnámskeiðs í Complete Vocal Technique í Kaupmannahöfn í febrúar. 

 

Elín Gunnlaugsdóttir – Tónlistardeild, stundakennari 

Heldur fyrirlestur og fylgir eftir flautuverki sínu á International Low Flutes Festival í 

Virginíufylki í apríl. 

 

Guðný Guðmundsdóttir – Tónlistardeild, aðjúnkt 

Vegna tónleika í tónleikaröð þar sem umsækjandi flytur öll verk sem W.A.Mozart skrifaði fyrir 

fiðlu og píanó. 

 

Hróðmar I. Sigurbjörnsson - Tónlistardeild, dósent og fagstjóri 

Vegna farar á ráðstefnuna Claude Debussy in 2018: a Centenary Celebration í mars. 

 

Massimo Santanicchia - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lector og fagstjóri 

Vegna þátttöku á ráðstefnunni All Ireland Architecture Research Group í janúar þar sem 

umsækjandi kynnir ritrýnda grein sína Reykjavik Spatial Conflicts. 

 

Ríkharður H. Friðriksson – Tónlistardeild, aðjúnkt 

Vegna vinnu í rafhljóðveri í Stokkhólmi í apríl. 

 

Sam Rees - Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt. 

Sækir netnámskeiðið Front End Web Development.  

 

Sigrún Alba Sigurðardóttir - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lektor. 

Vegna farar á ljósmyndahátíðina Reconetres des Arles í júlí í tengslum við rannsóknir 

umsækjanda. 

 

Stefán Jónsson – Sviðslistadeild, professor og fagstjóri. 

Sækir námskeið fyrir kennara í aðferðum leikhúslistamannsins Michaels Chekovs  

 

Steinunn Ketilsdóttir – Sviðslitadeild, aðjúnkt. 

Vegna gestavinnustofu í leikhúsinu Bora Bora í Árósum í Danmörku í apríl.  

 

Steinunn Knútsdóttir – deildarforseti.   

Hlaut styrk til að sækja alþjóðlega vottað nám í markþjálfun.  

 

Úlfar Ingi Haraldsson - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lector. 



Hlaut styrk til Ítalíufarar í febrúar þar sem kynnt verð ný verk í flutningi Liberia Cantoria 

Pisani og vegna pöntunar á nýju kórverki fyrir blandaðan kór. 

 

 

 

STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR AKADEMÍSKRA STARFSMANNA 

- úthlutun haustönn 2017 – 

 

Auglýst var eftir umsóknum um styrkveitingar með umsóknarfresti til 1. september 2017. Alls 

bárust sjóðnum 18 umsóknir:3 frá verkstæðum, 5 frá hönnunar- og arkitektúrdeild, 1 frá 

sviðslistadeild, 1 frá listkennsludeild, 4 frá myndlistardeild og 4 frá tónlistardeild.  

Að þessu sinni voru veittir 10 styrkir: 

 

Ásthildur B. Jónsdóttir - Listkennsludeild, stundakennari 

Vegna kynningar í University of Lapland á doktorsverkefni sínu í september.  

 

Bjarki Bragason – Myndlistardeild, lektor 

Vegna verkstæðisdvalar á prentverkstæði Samtaka samtímalistamanna í Berlín og samsýningar 

í Centrum Berlin í september. 

 

Bryndís Snæbjörnsdóttir – Myndlistardeild, prófessor 

Vegna þátttöku á ráðstefnu Society of Literature, Science and the Arts í Arizona í nóvember. 

 

Helga Pálína Brynjólfsdóttir - umsjónarmaður textílverkstæðis 

Vegna ráðstefnu á vegum ETN og farar á námskeið í Borås í Svíðþjóð í september. 

 

Hildur Bjarnadóttir - Myndlistardeild, dósent 

Vegna einkasýningar í Trondelag Center for Contemporary Art Noregi í október. 

 

Ragnhildur Stefánsdóttir - umsjónarmaður mótaverkstæðis 

Vegna kynningarferðar á móta- og bronsverkstæði í Þýskalandi í nóvember. 

 

Ríkharður H. Friðriksson – Tónlistardeild, aðjúnkt 

Vegna þátttöku á ráðstefnu og tónlistarhátíðinni International Computer Music Conference í 

Shanghai í október. 

 

Rúna Thors - Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt 



Vegna ferðar á Dutch Design Week í Hollandi í október. 

 

 

Sam Rees - Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt 

Vegna íslenskunáms í kvöldskóla Tin Can Factory á haustönn. 

 

Thomas Pausz - Hönnunar- og arkitektúrdeild, lektor 

Vegna þátttöku á Interim Program at Srishti Institute of Art, Design and Technology á Indlandi 

í nóvember. 

 

 

 
 

STARFSÞRÓUNARSJÓÐUR KENNARA 

- úthlutun vorönn 2017 – 

 

Auglýst var eftir umsóknum um styrkveitingar með umsóknarfresti til 19. janúar. Alls bárust 

sjóðnum 15 umsóknir: 6 frá hönnunar- og arkitektúrdeild, 1 frá listkennsludeild og 8 frá 

tónlistardeild.  

Að þessu sinni voru veittir 11 styrkir: 

 

Ásthildur Björg Jónsdóttir - Listkennsludeild, lektor og fagstjóri  

Vegna þátttöku sem aðalfyrirlesari á ráðstefnu á vegum NABER í Montreal í maí.  

 

Berglind María Tómasdóttir - Tónlistardeild, dósent  

Vegna ferðar til Kaliforníuháskóla í San Diego (UCSD) og þátttöku í tónleikum í janúar.  

 

Hróðmar I. Sigurbjörnsson - Tónlistardeild, lektor og fagstjóri  

Vegna þátttöku í ráðstefnunni EuroMAC í Frakklandi í júní/júlí.  

 

Ríkharður H. Friðriksson - Tónlistardeild, aðjúnkt (39%)  

Vegna vinnubúðarferðar og þátttöku í tónleikum í Danmörku í apríl.  

 

Rúna Thors - Hönnunar- og arkitektúrdeild, stundakennari  

Vegna ferðar á Fuorisalone – Milano Design Week í apríl.  

 

Sam Rees - Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt  

Vegna þátttöku í sýningunni Sköpun bernskunnar á Akureyri í apríl.  

 

Sigurður Ármansson - Hönnun- og arkitektúrdeild, stundakennari  

Vegna þátttöku í ráðstefnunni TYPO í Berlín í maí.  

 

Thomas Pausz- Hönnunar- og arkitektúrdeild, aðjúnkt  

Vegna þátttöku í sýningarverkefni fyrir AGRIKULTURA TRIENNAL í Svíþjóð.  



 

Tinna Gunnarsdóttir- Hönnunar- og arkitektúrdeild, prófessor  

Vegna ferðar til að vera viðstödd opnun sýningarinnar Earth Matters í Hollandi í júní þar sem 

verkefnið Willow Project verður sýnt.  

 

Þóra Einarsdóttir - Tónlistardeild, aðjúnkt og fagstjóri  

Vegna þátttöku í námskeiðinu Mentoring-coaching skills: a dynamic part of creative approches 

to teaching and leadership á vegum ICON í Finnlandi í apríl.  

 

Þorbjörg Daphne Hall - Tónlistardeild, lektor og fagstjóri  

Vegna þátttöku með erindi í ráðstefnunni 19th Biennial IASPM Conference í Kassel í júní. 

 

 


