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1996 -  MENNTUN VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS 

• Hef lagt stund á doktorsnám í fjölmiðlafræði meðfram kennslu við Félags- og 
mannvísindadeild undanfarin ár. Í náminu hef ég m.a. verið í starfsnámi við 
Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies og sótt fjölmörg 
námskeið víðs vegar um Norðurlöndin og í Hollandi. Þá hef ég haldið fjölda 
erinda og fyrirlestra á málþingum og ráðstefnum víðs vegar um Evrópu og á 
Íslandi og leiðbeint lokaritgerðum meðal háskólanema. Námið hefur m.a. verið 
styrkt af Eimskipasjóði Háskóla Íslands, Sakfræðiráðinu og Evrópuráðinu.  

• MA gráða í blaða- og fréttamennsku 2009. 

• BA gráða í sálarfræði 1996. 
 
 
2008 -   KENNSLA OG FYRIRLESTRAR  

• Aðjúnkt við fjölmiðlafræði við HÍ og umsjón með fjölmiðlafræði 2014-2016. 

• Stundakennari á BA stigi í fjölmiðlafræði og meistaranámi í blaða- og 
fréttamennsku 2011-2014.  

• Fyrirlestur um kyn og fjölmiðla á Jafnréttisþingi 2018. 

• SAFT (Heimili og skóli): Fyrirlestraferð um landið: “Þú ert það sem þú gerir á 
netinu” 2008. 
 

 
2008 -   RÁÐSTEFNUSTJÓRN OG ÞÁTTTAKA Í ERLENDU SAMSTARFI 

• Skipuð fulltrúi Íslands í Norræna fjölmiðlaráðinu (Nordicom) frá 2016-2023 og 
aðstoðarfulltrúi frá 2014-2016, ásamt setu í ritnefnd Nordicom Review.  

• Fulltrúi Íslands í norrænu tengslaneti um fjölmiðla- og innflytjendarannsóknir: 
TheoryNord (áður MigraNord) frá 2009-2014. 

• Undirbúningur og fundarstjórn á málþingi Félagsfræðingafélags Íslands Hvað má 



og hvað má ekki í umfjöllun um útlendinga í samvinnu við Félagsvísindadeild HÍ 
2015. 

• Undirbúningur og skipulagning á forráðstefnu fyrir TheoryNord, fundarstjórn og 
erindi á ráðstefnu í Lissabon 2014. 

• Ráðstefnustjóri á árlegri ráðstefnu doktorsnema við Félags- og mannvísindasvið 
HÍ 2014. 

• Undirbúningur og skipulagning alþjóðlegrar ráðstefnu, Integration and 
Immigrant´s Participation, fyrir hönd Félags- og mannvísindasviðs HÍ styrkt af 
Evrópuráðinu 2011. 

• Undirbúningur og skipulagning á málþinginu Hinn grunaði er útlendingur í 
samstarfi við Félagsráðuneytið og Blaðamannafélag Íslands 2008. 

 
 
1998 -  ALMANNATENGSL OG VERKEFNASTJÓRN 

• Alþjóðahúsið: Upplýsingafulltrúi frá 2006-2009.    

• AP almannatengsl: Almannatengill frá 2003-2006. 

• Visir.is: Verkefnisstjóri frá 2000-2002. 

• DV: Aðstoðarmarkaðsstjóri og umsjón með fjölmiðlakönnunum blaðsins 1998-
1999.  

 
 
1999 -   RITSTJÓRN OG BLAÐAMENNSKA 

• Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga: Ritstjóri Tímarits hjúkrunarfræðinga frá 2015-
2021.  

• Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands: Ritstjóri Þjóðarspegilsins, árleg útgáfa 
Félagsvísindasviðs HÍ, fyrir Félags- og mannvísindasvið 2010-2018 og 
prófarkalestur. 

• Alþjóðahúsið: Ritstjóri fréttablaðs fyrir innflytjendur frá 2006-2009.  

• AP Almannatengsl: Ritstjóri útgefins efnis frá 2003-2006.  

• Skerpla: Ritstjóri og hönnun á tímaritinu Matartíminn frá 2003-2005. 

• Fréttablaðið: Blaðamaður á ritstjórn 2002.  

• Vísir.is: Ritstjóri og verkefnisstjóri undirvefja á visir.is frá 2000-2002. 

• DV: Blaðamaður á ritstjórn frá 1999-2000. 
 

 
2010 -   ÚTGEFIÐ FRÆÐILEGT EFNI 

• Icelandic chapter in the Polish book: a narrative perspective on Polish migration 
to Iceland. 2016, Helga Ólafs og Anna Wojtynska. Wroclawski Rocznik (ritrýnd 
grein).  

• The participation of immigrants in civil society and labour market in the 
economic recession. 2011, Anna Wojtynska, Unnur Dís Skaptadóttir og Helga 
Ólafs (rannsóknarskýrsla).  

• Polish immigrants and the Icelandic media. 2011, Helga Ólafs. Integration or 
Assimilation (bókarkafli).  

• “I started to feel worse when I understood more.” 2010, Helga Ólafs og 
Małgorzata Zielińska. Þjóðarspegillinn (ritrýnd grein).  


