
HJÁLMAR

Vísindaferðavísindin
Hjálmar rifja upp hvernig æskilegt er að haga hátterni sínu í vísindaferðum. 

- Nýttu tímann vel. Þú hefur bara tvo tíma til að eta og drekka eins mikið og þú      
getur.

- Ekki drekka bolluna, það er sennilega landi í henni. (Kreppan er í hámarki.)

- Það eru veitt verðlaun fyrir bestu mætinguna í vísindaferðir. Hver vill ekki 
verðlaun? (Sá sem hlýtur silfurverðlaun verður hylltur við Arnarhól í lok skólaárs.)

- Æskilegt til árangurs er að taka sér stöðu nálægt barnum.

- Að gefa nafnspjald var töff  í hitteðfyrra. (Samt ekki)

Næstu vísindaferðir
12.sept – Vísindaferð í AIESEC
19.sept – Vísindaferð í Ölgerðina

10.okt – Vísindaferð í Nova + Októberfest

Tímarit hagfræðinema

Kæru samnemendur. Hæ. Þetta er 
fyrsta tölublað Hjálmars þetta skólaárið. 
Hjálmar, blað hagfræðinema. Velkom-
inn í hóp lesenda þessa blaðs. Til 
greina kom að prenta blaðið í ár á 
salernispappír, vegna yfirstandandi 
kreppu. Því var afstýrt, og þess í stað 
ákveðið að takmarka blaðsíðufjölda. 
Blaðið verður þó bara hnitmiðaðra 
fyrir vikið og inniheldur enga vitleysu.
  
Kæru lesendur, Hjálmar  býður ykkur 
velkomin (aftur) til náms við hagfræði-
deildina.

Kveðja
HO, GRG, RSB, EN, DS

Hagfræðingur mánaðarins

Robert Mugabe mælir með mynt-
körfuláni í Zimbabwe dollurum, 

íslenskum krónum og túrkmenískum 
manat.

(Lítill, sætur) ritstjórnarpistill



Hagfræðispaðar

Hvað þarf maður að vera með í meðaleinkunn til 
þess að teljast góður hagfræðingur?

Að minnsta kosti 1. einkunn!

Hvort mundiru segja að þú værir debet eða kred-
it?

Klárlega debet!

Hvað ertu að gera hér? (í háskólanum...að sumri 
til)

Ég er rannsóknaraðstoðarmaður (e. Research as-
sistant) Gylfa Zoega, (e. Zoega, Gylfi).

Hefuru einhvern tímann ljósritað rassinn á þér?

Nei ljósritunarvélin í Odda er of  lítil.

Hver er staða handbærs fjárs Ökonomíu í upphafi 
skólaárs?

Mjög góð eins og stendur. 50 kúlur.

Hver er sætasti strákurinn í hagfræði?

Úff  þessi er erfið. Þeir eru svo margir.

Hvað þarf maður að vera á háum hælum til þess 
að teljast góður hagfræðingur?

Meðalháum. Svipað og ég.

Hvað er besta mynd allra tíma, fyrir utan Sex and 
the city?

Djöfull, ég hefði sagt Sex and the city!

Óli

Bryndís

Hjálmar kynna til leiks fyrstu hagfræðispaða vetrarins. Bryndís Alma for-
maður Ökunomíu og Ólafur Garðar ofurmenni voru til í að svara nokkrum vel 
völdum spurningum. 



Þrífararnir

Bjarni Frímann
Fv. borgarstjóri

Ólafur Frímann
kjúklingamaður

Kentucky Frímann
lektor

Tvífararnir

Gunnar Haraldsson 
2008

George Michael
1985



Ábending um skynsamlega fjárfestingu:
Nemendaskírteini Ökonomiu fyrir skólaárið 2008-2009

Útgjöld:
Nemendafélagsskírteini:     4000.- kr
         Samtals útgjöld: 4000.- kr

Sparnaður af fjárfestingu:
Fríar rútuferðir frá vísindaferðum:             ca. 2500.- kr á skipti
Afsláttur af  bjór:               360.- kr á bjór
Afsláttur á ávaxtabjór:                           350.- kr á bjór
Afsláttur af  skoti:               360.- kr á skot
Afsláttur hjá Eldsmiðjunni                           15%
Aðgang að heimasíðunni             næstum því ómetanlegur
Aðgangur í vísindaferðir             algjörlega ómetanlegt!
Símanúmerið hjá Bryndísi Ölmu                                               500.- kr (stgr.)
              Samtals sparnaður:   + ∞ kr.

Auk þessa hefur Kaupþing banki ákveðið að niðurgreiða hvert nemendaskírteini um 
1500.- kr fyrir viðskiptavini sína, skv. einróma samþykki á hluthafafundi félagsins.

Hér er augljóslega um örugga og arðbæra fjárfestingu að ræða, nú á krepputímum. 

Auðvelt er að sýna fram á að það borgar sig að fjárfesta í nem-
endaskírteini Ökonomiu fyrir veturinn 2008-2009. Utan þess að 
skírteinið vottar það að handhafi þess stundar göfugt akademískt 
nám við æðztu menntastofnun landsins, þá veitir það handhafa 
hin ýmsu fríðindi.  Bezt er að setja þetta upp í einfalt stærð-
fræðidæmi:

Smáauglýsingar


