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Dr. Ögmundur Knútsson

Dr. Ögmundur Knútsson is associated professor at School of Business and Sciences at University of
Akureyri Iceland. Ögmundur has extensive management experience at University of Akureyri as director
and Dean of School of Business and Sciences. Ögmundur holds a Ph.D. degree from the University of
Edinburgh were his thesis dealt with collaboration in the Icelandic fish industry.His main research
emphasis is on fish industry - its value chain, structure and collaboration in the industry. His research has
for example focused on the marketing aspects of fisheries management systems and comparison between
different fisheries management systems in the world. He has extensive practical experience within the
fisheries industry both inside companies as a manager and as a consultant. Ögmundur is responsible for
the special program line on Management of Fisheries’ companies for the United Nation University
Fisheries Training Program (UNU-FTP). One part of the work for UNU-FTP have been offering training
courses in topics as value chain management in countries’ Sri Lanka, Malaysia and the Caribbean. He
has also spent time in New Zealand studying the fishing industry there.
TS. Ögmundur Knútsson là phó giáo sư tại Khoa Kinh doanh và Khoa học, trường Đại học Akureyri,
Iceland. Ông Ögmundur có kinh nghiệm quản lý với vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Akureyri và là
Trưởng khoa Khoa Kinh doanh và Khoa học. Ögmundur nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Edinburgh, luận
án của ông về vấn đề hợp tác trong ngành thủy sản Iceland.
Trọng tâm nghiên cứu chính của ông là về ngành thủy sản - chuỗi giá trị, cấu trúc và sự hợp tác trong
ngành. Ví dụ, nghiên cứu của ông tập trung vào các lĩnh vực marketing của các hệ thống quản lý nghề cá
và so sánh giữa các hệ thống quản lý nghề cá khác nhau trên thế giới. Ông có nhiều kinh nghiệm thực tế
sâu rộng trong ngành thủy sản, cả về quản lý và tư vấn trong các doanh nghiệp. Ögmundur chịu trách
nhiệm về các chương trình đặc biệt của các công ty Quản lý Nghề cá cho Chương trình đào tạo nghề cá,
Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-FTP). Một phần trong Chương trình của UNU-FTP là cung cấp
các khóa đào tạo về các chủ đề như quản lý chuỗi giá trị ở các nước Sri Lanka, Malaysia và Caribê. Ông
cũng đã dành thời gian ở New Zealand nghiên cứu ngành công nghiệp đánh bắt cá của quốc gia này.

