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– Góð tengsl við atvinnulífið

– Raunhæf verkefni

– Öflugt starfsnám

– Alþjóðlega vottaðar námsbrautir í BSc- og MBA-námi

 Viðskiptafræði, BSc
 Hagfræði, BSc
 Viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein, BSc
 Viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein, BSc 
 Haftengd nýsköpun, diplóma
 Meistaranám & MBA 
 Doktorsnám, PhD 

Viðskiptafræði og 
hagfræði í HR

Kennarar
Nemendur í viðskiptafræði og hagfræði njóta leiðsagnar öflugra kennara sem 
standa framarlega á alþjóðavettvangi á fagsviðum sínum. Fjölmargir gesta-
kennarar úr atvinnulífinu koma líka að kennslu. 

Tenging við atvinnulífið
Nemendur ná forskoti á vinnumarkaði með því að ljúka raunhæfum verkefnum 
í samstarfi við atvinnulífið. 

Skiptinám
Nemendur geta sótt um að fara í skiptinám. Reynsla erlendis frá eykur virði 
háskólagráðunnar og atvinnumöguleika að námi loknu.



Grunnnám

Meistaranám

Doktorsnám

MSc-nám
(90 ECTS)

BSc-nám
(180 ECTS)

Diplóma
(84 ECTS)

Annað meistaranám
(90 ECTS)

Viðbótarnám á meistarastigi þar  
sem ekki er skrifuð lokaritgerð

Hagfræði og fjármál
Hagfræði og stjórnun
Viðskiptafræði
Viðskiptafræði með lögfræði 
sem aukagrein
Viðskiptafræði með 
tölvunarfræði sem aukagrein

Haftengd nýsköpun
Einingar eru jafnframt metnar í 
áframhaldandi nám við HR eða HA.

Fjármál fyrirtækja
Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
Markaðsfræði
Stjórnun ferðaþjónustu
Stjórnun nýsköpunar
Upplýsingastjórnun
Viðskiptafræði

Fjármál fyrirtækja – MCF
Mannauðsstjórnun  og  
vinnusálfræði – MHRM
Markaðsfræði – MM
Reikningshald  og endurskoðun – MAcc
Stjórnun í ferðaþjónustu – MTHM
Stjórnun nýsköpunar – MINN
Upplýsingastjórnun – MIM
Viðskiptafræði – MBM
MBA 

BSc-nám í viðskiptafræði og hagfræði er með 
EPAS-viðurkenningu og MBA-námið hefur hlotið 

AMBA-viðurkenningu.

HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME 
varðandi menntun ábyrgra stjórnenda sem er sett 

fram af Sameinuðu þjóðunum.

//  Alþjóðlega vottað nám



Starfsnám veitir nemendum í grunn- og meistaranámi 
tækifæri til að undirbúa sig fyrir þær áskoranir sem þeir 
mæta í atvinnulífinu. Margir nemendur hafa fengið tilboð 
um starf í kjölfar starfsnámsins.
Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

Icelandair Group  |  Pipar/TBWA  |  WOW air  |  Icelandair – Rotterdam og 
London  |  KPMG  |  Landsvirkjun  |  Deloitte  |  Alvogen  |  PWC  |  Advania  
|  E&Y  |  Sameinaði lífeyrissjóðurinn  |  Grant Thornton  |  365 Media/
Glamour  |  BDO  |  RB/Reiknistofa Bankanna  |  Össur  |  
Mannvit  |  Landspítali  |  Eik  |  Síminn  |  Sjóvá  |  
Vodafone  |  Kanadíska sendiráðið  |  NOVA  |  
Nýherji  |  Orkuveita Reykjavíkur  |  Sjóvá  |  
Vífilfell  |  Viðskiptaráð Íslands  |  Ölgerðin  
|  FESTI  |  Virðing  |  Samtök iðnaðarins  |  
Landsbankinn  |  Reykjavíkurborg

„Starfsnámið gerði mér 

kleift að nýta mikið af þeirri 

þekkingu sem ég hef öðlast 

í náminu og koma þeirri 

þekkingu í raunverulegt 

samhengi í atvinnulífinu. Því 

það að læra viðskiptafræði í orði 

er ekki það sama og að beita henni 

á borði, sem er að mínu mati stærsti þröskuldurinn við 

það að fara frá skólabekknum og út í hina djúpu laug. Í 

starfi fékk ég að kynnast og vinna með fólki sem allt á það 

sameiginlegt að berjast fyrir bættu nýsköpunarumhverfi á 

Íslandi og innan vinnustaðarins ríkti mikil samheldni og 

kraftur til verks sem veitti mér mikinn innblástur. Í starfi 

voru verkefni mín einna helst fólgin í markaðsmálum en 

einnig kom ég við sögu í kóðun og vefsíðugerð fyrir fyrir-

tækið sem gaman er að segja frá. Ég mæli með starfsnámi 

fyrir alla sem fara í gegnum viðskiptafræði þar sem það 

er einstakur vettvangur til þess að þroskast, koma sér á 

framfæri og undirbúa sig fyrir framtíðina.“

Gissur Orri Steinarsson
BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein 2019
Starfsnám: Icelandic Startups

Starfsnám

„Það var bæði áhugaverð og góð reynsla 

að fá að koma inn á vinnustað og vinna 

að raunverulegum verkefnum. Stærsta 

verkefnið var að hafa samband við 

viðskiptavini og færa öll þeirra viðskipti 

í pappírslaus viðskipti. Þó svo að starf 

mitt hafi að mestu einskorðast við 

Innheimtudeild fyrirtækisins, þá fékk ég til-

finningu fyrir því hvernig fyrirtæki af þessari 

stærðargráðu starfar. Ég er ótrúlega ánægð að 

hafa valið að fara í starfsnám.“

Halldóra Jóna Guðmundsdóttir
Nemi í viðskiptafræði
Starfsnám: Ölgerðin



Félagslíf í  
viðskiptadeild

OPES í meistaranámi
OPES er nemendafélag meistaranema í viðskiptafræði við Háskólann í 
Reykjavík. Tilgangur OPES er að efla félagslíf og tengslanet meistaranema 
jafnt innan skólans sem utan. Starfssvið stjórnar OPES snýst í megindrátt-
um um skipulagningu heimsókna í fyrirtæki á skólaárinu og undirbúning 
á viðburðum á vegum félagsins. Meistaranemar í viðskiptafræði ganga 
sjálfkrafa í félagið við upphaf náms og ekki eru greidd félagsgjöld.

Markaðsráð í grunnnámi
Markaðsráð er félag viðskipta- og hagfræðinema við HR. Hlutverk félags-
ins er að standa vörð um hagsmuni og velferð félagsmanna, ásamt því 
að skapa grundvöll fyrir nemendur til að stofna til langvarandi vinabanda 
í fræðandi umhverfi. Félagið hefur sterk tengsl við atvinnulífið og stendur 
fyrir vikulegum viðburðum í samstarfi við helstu fyrirtæki landsins. Undir 
Markaðsráði er Hagfræðifélagið sem stendur fyrir sérstökum hagsmunum 
hagfræðinema og skipuleggur viðburði. Markaðsráð er jafnframt tengiliður 
nemenda við kennara og/eða stjórn háskólans.

„Til að fá sem mest úr háskólagöngunni þarf að slá á 

þrjá strengi. Fyrst og fremst er mikilvægt að leggja kapp 

á að ná sér í haldgóðan skilning á efni námsins, næst 

er að tileinka sér góða verkhætti og skipulag. Síðast og 

ekki síst er mikilvægt að stofna til langvarandi tengsla 

við samnemendur og vinnumarkaðinn. Þar kemur 

Markaðsráð inn. Markaðsráð skipuleggur fjölmarga 

viðburði yfir skólaárið, bæði félagslega og fræðilega. 

Vísindaferðir er fastur liður alla föstudaga, 

en þá fáum við að kíkja í heimsókn á 

flottustu vinnustaði landsins og sjá 

hvað þar fer fram. Einnig eru fjöl-

margir félagslegir viðburðir yfir 

árið, þar má nefna Vetrarhátíð 

Markaðsráðs, HR útileguna, 

skíðaferðir og fleira.“

Jóhann Ari Sigfússon
Formaður Markaðsráðs



Námsbrautir:
Viðskiptafræði
Nemendur ljúka 180 einingum í viðskiptafræði.

Viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein
Nemendur ljúka 120 einingum í viðskiptafræði og 60 einingum í tölvunarfræði.

Viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein
Nemendur ljúka 120 einingum í viðskiptafræði og 60 einingum í lögfræði.

Viðskiptafræðingar í atvinnulífinu
Viðskiptafræðingar starfa á flestum sviðum atvinnulífsins, til dæmis við rekstur 
fyrirtækja og stofnana, fjármál, stjórnun og stefnumótun, markaðsmál, reiknings-
hald og endurskoðun, mannauðsstjórnun og nýsköpun.

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

//

//

Viðskiptafræði
Grunnnám

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
viðskiptafræðingur



„Það er frábær aðstaða í HR til þess að læra! Það er 

mikill kostur að geta fengið litlar stofur til þess að vinna 

hópaverkefni og einnig er mjög fínt að læra í Sólinni.“

Alexandra Friðfinnsdóttir
Nemi í viðskiptafræði

„Eftir útskrift frá Háskólanum í Reykjavík hef ég starfað sem sérfræðingur 

í Áhættustýringu hjá Íslandsbanka. Áhættustýring snýr að allri starfsemi bank-

ans og því eru verkefnin mjög fjölbreytt og möguleikarnir margir. Íslandsbanki 

er frábær vinnustaður til að þróast áfram í starfi og tækifærin til lærdóms eru 

mikil. Námið í HR reyndist mér vel og opnaði mörg tækifæri fyrir mig. Á síðasta 

árinu mínu fór ég í skiptinám í Copenhagen Business School þar sem áhugi 

minn á áhættustýringu og fjárfestingum jókst verulega eftir að ég sat áfanga 

sem hét „Risk Management“. Í kjölfarið ákvað ég að sækja um starfsnám 

hjá Íslandsbanka í Áhættustýringu og vann þar sem starfsnemi í 3 mánuði 

í áhættueftirliti og eiginfjárstýringu. Að starfsnáminu loknu var mér boðið 

áframhaldandi starf sem sérfræðingur í markaðs- og lausafjáráhættu.

Námið í HR leggur mikla áherslu á sjálfstæð vinnubrögð sem og hópavinnu 

sem hefur reynst mér mikilvægur og góður undirbúningur fyrir 

vinnumarkaðinn. Það að geta unnið með ólíku fólki sem þú 

þekkir jafnvel ekki er mjög mikilvægt og stendur HR sig vel 

í að undirbúa nemendur sína fyrir slík verkefni. Á vinnu-

markaðnum er mikilvægt að geta sýnt frumkvæði og 

oft þarf maður að vinna undir miklu álagi. Ég tel að 

lotukerfið í HR sem og áhersla á sjálfstæð vinnubrögð 

spili stóran sess í þjálfun nemenda í að takast á við 

slíkar aðstæður.“

Andrea Björnsdóttir
BSc-gráða í viðskiptafræði frá HR 2018
Sérfræðingur í Áhættustýringu hjá Íslandsbanka

Skoðaðu líka þennan möguleika...
Haftengd  
nýsköpun

Diplómanám sem þjálfar nemendur í að nýta þekkingu viðskipta- og 
sjávar útvegsfræða til að vinna að raunhæfum verkefnum. Áhersla er lögð 
á sterk tengsl við atvinnulífið og er boðið upp á staðarnám í Vestmanna-
eyjum og fjarnám. Námið er 84 einingar, kennt á haust-, vor- og sumarönn 
og er samstarfsverkefni HR og HA. Nánar á hr.is/vd.

Diplóma
Gráða: 

3 annir
Lengd náms:

84
Fjöldi eininga: 

// //



*3ja vikna námskeið kennt í lok annar.
Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

Skipulag námsins

Hagnýt stærðfræði I
Markaðsfræði I
Reikningshald
Þjóðhagfræði 
Aðferðafræði*
//
Hagnýt tölfræði I
Stjórnun
Rekstrarhagfræði I
Rekstrargreining
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Hagnýt stærðfræði I
Markaðsfræði I
Reikningshald
Þjóðhagfræði 
Aðferðafræði*
//
Hagnýt tölfræði I
Stjórnun
Rekstrarhagfræði I
Rekstrargreining
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Hagnýt tölfræði II
Markaðs- og viðskiptarannsóknir
Valnámskeið I
Valnámskeið II
Mannauðsstjórnun*
//
Valnámskeið III
Valnámskeið  IV
Rekstrarstjórnun
BSc-verkefni

Hagnýt viðskiptakerfi (ERP)
Hugbúnaðarfræði
Hagnýt tölfræði II
Markaðs- og viðskiptarannsóknir
Stefnumótun í upplýsingatækni*
//
Rekstrarstjórnun
Viðskiptagreind
Valnámskeið I
BSc-ritgerð

Fjármál fyrirtækja
Gerð og greining ársreikninga
Hagnýt upplýsingakerfi
Neytendahegðun og markaðssamskipti
Alþjóðaviðskipti*
//
Viðskiptasiðfræði
Rekstrarhagfræði II
Fjármálamarkaðir
Viðskiptalögfræði
Stefnumótun*

Fjármál fyrirtækja
Forritun
Gerð og greining ársreikninga
Greining og hönnun hugbúnaðar
Verklegt námskeið I*
//
Gagnasafnsfræði
Vefforritun
Viðskiptasiðfræði
Rekstrarhagfræði II
Verklegt námskeið II*

Hagnýt stærðfræði I
Markaðsfræði I
Reikningshald
Þjóðhagfræði
Aðferðafræði*
//
Hagnýt tölfræði I
Stjórnun
Rekstrarhagfræði I
Rekstrargreining
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Aðferðafræði I - réttarheimildir og 
lögskýringar
Fjármunaréttur I - samningaréttur og  
inngangur að skaðabótarétti  
og almennum hluta kröfuréttar
Viðskipti með fjármálagerninga
Vinnuréttur*
//
Félagaréttur 
Fjármunaréttur II - kröfuréttur, síðari hluti
Stjórnsýsluréttur
Raunhæf verkefni í fjármunarétti*

Fjármál fyrirtækja
Gerð og greining ársreikninga
Neytendahegðun og markaðssamskipti
Markaðs- og viðskiptarannsóknir 
Alþjóðaviðskipti*
//
Stefnumótun
Rekstrarstjórnun
Viðskiptasiðfræði
BSc-verkefni

Viðskiptafræði
með lögfræði sem aukagrein

Viðskiptafræði
með tölvunarfræði sem aukagrein

Viðskiptafræði

VOR

VOR

VOR

HAUST

HAUST

HAUST

1. ár

2. ár

3. ár



Hópurinn GO ARGuide bar sigur úr býtum í námskeiðinu 

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja árið 2018. Meðlimir hópsins 

fóru meðal annars til Kaupmannahafnar í október til að taka 

þátt í frumkvöðlakeppninni University Startup World Cup.

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja
Á fyrsta ári taka nemendur í viðskiptafræði og hagfræði, ásamt nemend-
um úr fleiri deildum, þátt í námskeiðinu Nýsköpun og stofnun fyrirtækja. 
Þar vinna þeir í hópum undir handleiðslu gestakennara og sérfræðinga 
HR að viðskiptahugmynd á þremur vikum og kynnast frumkvöðlastarfsemi. 
Á síðasta námskeiði fór hópurinn í gegnum hönnunarsprett (e. Design 
Sprint). Það var fjölmennasti hönnunarsprettur sem nokkru sinni hefur 
verið tekinn.   

Stefnumótunarverkefni
Á öðru ári fá nemendur einstakt tækifæri til að vinna með mismunandi 
fyrirtækjum í fjölbreyttum rekstri að því að endurskoða, búa til og í 
sumum tilfellum að innleiða nýja stefnumótun. Verkefnið krefst yfirgrips-
mikillar gagnaöflunar, greiningarhæfni og síðast en ekki síst getu til að 
draga gagnlegar ályktanir af gögnum með það að markmiði að auka 
samkeppnis hæfni fyrirtækjanna. Unnið er í vinnuhópum með fyrirtækj-
unum sleitulaust í 3 vikur. Á síðasta ári unnu nemendahópar með Ís-
landsbanka, Hjallastefnunni, Landsbankanum, Símanum, CFR, Eylendu, 
Icelandic Cargo, Icelandic Transport, Kukli, Lyfjavali, Fjarðarkaupum, Core, 
Blush og Smáratívólí.

Annir í HR eru brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru 
kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að prófum 
loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem náms-
efnið er sett í hagnýtt samhengi með gestafyrirlesurum, 
verkefnavinnu, hópavinnu og samstarfi við fyrirtæki.

12+3
Annirnar í HR



Námsbrautir:
//  Hagfræði og fjármál 
//  Hagfræði og stjórnun 
Námsleiðirnar tvær byggja á sama grunni. Í hagfræði og fjármálum eru tekin 
þrjú námskeið á sviði fjármála en í hagfræði og stjórnun þrjú námskeið á sviði 
stjórnunar. Námslínurnar byggja á fyrirmyndum frá erlendum háskólum, sér í 
lagi á Norðurlöndunum og í Bretlandi.

Hagfræðingar í atvinnulífinu
Hagfræðingar starfa á ólíkum sviðum á breiðum vettvangi. Má þar nefna störf 
í fjármálageiranum við hagtengd viðfangsefni. Hagfræðingar starfa líka á 
ýmsum stöðum í stjórnsýslunni. Þar tvinnast oft saman rannsóknir og fræðileg 
eða hagnýt viðfangsefni á sviði efnahagsmála. Þá láta hagfræðingar líka 
talsvert til sín taka við rekstur og stjórnun fyrirtækja.

BSc
Gráða: 

3 ár
Lengd náms:

180
Fjöldi eininga: 

//

//

Hagfræði
Grunnnám

Starfsréttindi að 
loknu námi: 
Lögverndað  

starfsheiti sem  
hagfræðingur



Munurinn á viðskiptafræði  
og hagfræði
Viðskiptafræði er sú fræðigrein sem fæst við að skoða rekstur fyrirtækja 
og stofnana, umgjörð þeirra og innviði til að tryggja efnahagslega farsæld 
þeirra. Hagfræði grundvallast á því að við búum við takmarkaðar auðlindir. 
Viðfangsefnið verður því hvernig við skiptum þeim gæðum á milli okkar, 
hvað við framleiðum og hvers við neytum og efnahagslegar afleiðingar af 
þessum ákvörðunum.

Er hagfræði fyrir þig?
– Vilt þú skilja hugsun og hegðun fyrirtækja og heimila?

–  Finnst þér áhugavert að fylgjast með efnahagslífinu?

– Myndir þú vilja fá þjálfun í beitingu aðferða hagfræði 
og góða innsýn í viðskiptafræði?

– Langar þig að fá reynslu af því að beita kenningum  
og fræðum á hagnýt verkefni?

„Hagfræðin er heillandi vegna þess að hún fæst við manninn í lífi og starfi. 

Hagfræðin snýst vissulega um það hvernig Seðlabankinn ákveður vexti og 

hvernig fyrirtæki keppa, en líka um það hvernig einstaklingar 

taka ákvarðanir um atriði á borð við húsnæðiskaup eða 

barneignir og hvernig hugmyndir um sanngirni og rétt-

læti hafa áhrif á hegðun þeirra.“

Friðrik Már Baldursson
Prófessor við viðskiptadeild

„Við fáum persónulega og góða kennslu og á 

þessum stutta tíma er maður kominn með góðan 

skilning á hagkerfinu. Þetta nám á eftir að nýtast 

mér mjög vel í framtíðinni.“

Tryggvi Snær Guðmundsson
Nemi í hagfræði



Skipulag námsins

Þjóðhagfræði I
Hagnýt stærðfræði I 
Reikningshald
Markaðsfræði
Aðferðafræði*
//
Rekstrarhagfræði I
Hagnýt tölfræði I
Hagnýt stærðfræði II
Stjórnun
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Hagrannsóknir II
Hagnýt leikjafræði
Saga hagfræðikenninga og  
hagrænnar hugsunar
Valnámskeið
Hagnýtt verkefni í hagfræði*
//
Viðskiptasiðfræði
Fjármálamarkaðir
Valnámskeið
BSc ritgerð

Þjóðhagfræði  II
Hagrannsóknir I
Fjármál fyrirtækja
Gerð og greining ársreikninga
Verðmat*
//
Rekstrarhagfræði II
Vinnumarkaðshagfræði
Alþjóðahagfræði
Eignastýring
Fjármál hins opinbera og 
almannavalsfræði*

Þjóðhagfræði I
Hagnýt stærðfræði I 
Reikningshald
Markaðsfræði
Aðferðafræði*
//
Rekstrarhagfræði I
Hagnýt tölfræði I
Hagnýt stærðfræði II
Stjórnun
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja*

Hagrannsóknir II
Hagnýt leikjafræði
Saga hagfræðikenninga og 
hagrænnar hugsunar
Valnámskeið
Hagnýtt verkefni í hagfræði*
//
Viðskiptasiðfræði
Rekstrarstjórnun
Valnámskeið
BSc ritgerð

Þjóðhagfræði  II
Hagrannsóknir I
Fjármál fyrirtækja
Gerð og greining ársreikninga
Mannauðsstjórnun*
//
Rekstrarhagfræði II
Vinnumarkaðshagfræði
Alþjóðahagfræði
Rekstrargreining
Fjármál hins opinbera og 
almannavalsfræði*

Hagfræði og fjármál Hagfræði og stjórnun

*3ja vikna námskeið kennt í lok annar.
Námsskipulag er birt með fyrirvara um breytingar.

VOR

VOR

VOR

HAUST

HAUST

HAUST

1. ár

2. ár

3. ár



MSc-gráða eða viðbótargráða á meistarastigi
Hægt er að velja á milli þess að taka MSc-gráðu eða viðbótargráðu 

á meistarastigi. Námi til MSc-gráðu lýkur með 30 eininga lokarit-
gerð en í meistaranámi til viðbótargráðu er ekki skrifuð lokaritgerð.

Þrjár annir
Hægt er að ljúka náminu á 14 mánuðum miðað við fullt nám á 

haust-, vor- og sumarönn. Undantekning er MBA-nám sem er tvö ár. 

Þróað með atvinnulífinu
Meistaranám við viðskiptadeild HR er byggt á alþjóðlegum kröfum 

og þróað í samráði við framsækin íslensk fyrirtæki. 

Alþjóðleg sýn
Námskeið eru ýmist kennd af íslenskum eða erlendum kennurum 

sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennsla er 
nánast öll á ensku. 

3 annir
Lengd náms:

90
Fjöldi eininga: 

//

Meistaranám

„Kennararnir eru sérfræðingar á sínu 

sviði og með verkefnum fáum við reynslu 

af viðskiptaumhverfinu en þau eru oft 

unnin með fyrirtækjum.“

Agne Karnisauskaite
Meistaranemi í stjórnun í ferðaþjónustu



Fjármál fyrirtækja MSc  // MCF
Meistaranám í fjármálum fyrirtækja veitir traustan fræðilegan bak-
grunn í fjármálum auk þess sem nemendur efla greiningarhæfni 
og hagnýtan skilning. Nemendur eru búnir undir störf á sviði 
fjármála fyrirtækja, t.d. sem fjármálastjórar, sérfræðingar í fjármál-
um fyrirtækja, fjármálagreinendur, fjármálaráðgjafar og fagfólk í 
fjárfestatengslum. 

Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði MSc // MHRM
Meistaranemar í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði eru búnir 
undir störf við t.d. stjórnun, ráðgjöf, mannauðsmál, fræðslumál, 
viðskiptaþróun og breytingastjórnun. Lögð er áhersla á að efla 
greiningarhæfni, samskiptafærni og getu til þróunar mannauðs og 
skipulagsheilda.

Markaðsfræði MSc // MM
Meistaranám í markaðsfræði hentar þeim sem vilja öðlast góðan 
skilning á markaðsmálum og efla greiningarhæfni, samskiptafærni 
og getu til þróunar og nýtingar viðskiptatækifæra. Námið undirbýr 
einstaklinga fyrir störf við stjórnun markaðsmála, vöruþróun og 
vörumerkjastjórnun, viðskiptaþróun, almannatengsl og alþjóðavið-
skipti.

Reikningshald og endurskoðun MAcc
Meistaranám í reikningshaldi og endurskoðun hentar verðandi 
endurskoðendum og þeim sem vilja starfa við reikningshald og 
reikningsskil í fyrirtækjum. Nemendur útskrifast með MAcc-gráðu 
sem veitir réttindi til að þreyta löggildingarpróf eftir starfsþjálfun á 
endurskoðunarstofu.

Stjórnun í ferðaþjónustu MSc // MTHM
Námið undirbýr nemendur fyrir stjórnunarstörf í fyrirtækjum og 
skipulagsheildum í ferðaþjónustu hér á landi og erlendis. Að nám-
inu loknu hafa einstaklingar öðlast sérfræðiþekkingu á rekstri og 
stjórnun með sérstakri áherslu á þennan mikilvæga atvinnuveg. 
Þeir eru jafnframt með þá færni og þekkingu sem þarf til að sinna 
stjórnunarstöðum þar sem fengist er við fagið.

Stjórnun nýsköpunar MSc // MINN
Meistaranám í stjórnun nýsköpunar býr einstaklinga undir að 
stýra nýsköpunarferlum og frumkvöðlastarfsemi í margvíslegum 
skipulagsheildum. Þannig fá þeir góðan grunn til að nýta hug-
myndir og stofna ný fyrirtæki og jafnframt að koma auga á tæki-
færi innan fyrirtækja og stofnana sem þegar eru í rekstri.

Upplýsingastjórnun MSc // MIM
Þetta nám er ætlað þeim sem hafa þekkingu og reynslu á sviði 
tölvunarfræði og viðskiptafræði. Námið hentar t.d. þeim vel sem 
vilja starfa sem upplýsingastjórar fyrirtækja, ráðgjafar á sviði upp-
lýsingatækni eða vilja stýra innleiðingu upplýsingakerfa.

Viðskiptafræði MSc // MBM
Meistaranám í viðskiptafræði er ætlað þeim sem vilja tvinna 
saman ólík fræðasvið viðskiptafræðinnar. Í stað þess að velja 
ákveðna sérhæfingu innan viðskiptafræði gefst nemendum kostur 
á að sameina hin ýmsu undirsvið svo sem fjármál, reikningsskil, 
upplýsingastjórnun, markaðsmál og mannauðsstjórnun. Hægt er 
að velja námskeið úr öðrum deildum og auka þannig þverfaglega 
þekkingu.

í meistaranámi
Námsbrautir



„Ég hef stundað doktorsnámið samhliða 

starfi mínu sem endurskoðandi hjá 

KPMG.  Doktorsnámið byggir á að 

leiða og gera sjálfstæða rann-

sókn og er viðfangsefni mitt 

gæði og gagnsemi íslenskra 

ársreikninga. Rannsóknin er 

gerð undir handleiðslu reyndra 

kennara og rannsakenda við HR. 

Þeir hafa reynst mér mjög vel og 

veitt allan þann stuðning sem þarf til að 

leysa úr þeim áskorunum sem koma upp. Hluti 

af náminu hefur einnig falist í að sækja ráðstefnur og 

námskeið við erlenda háskóla sem hefur verið ómet-

anleg reynsla. Ákvörðunin um að fara í doktorsnám er 

með þeim betri sem ég hef tekið og doktorsnámið hefur 

opnað fyrir mig alveg nýjar víddir í fagi sem ég hafði 

unnið við í 20 ár.“

Árni Valgarð Claessen
Doktorsnemi í viðskiptafræði

MBA-námið í HR er krefjandi stjórnunarnám sem 
veitir nemendum góða þjálfun á öllum sviðum stjórn-
unar og viðskiptafræði; allt frá reikningshaldi og 
fjármálum til stefnumótunar og mannauðsstjórnunar.
Mikil áhersla er lögð á að þróa og efla leiðtogahæfni nemenda sem 
og persónulega færni og þroska. MBA-námið er ætlað einstakling-
um með háskólapróf af mismunandi fagsviðum sem eru einnig með 
reynslu úr atvinnulífinu. Kennt er á ensku.

Kennarar koma frá mörgum bestu viðskiptaháskólum vestan hafs 
og austan, t.d. frá IESE í Barcelona á Spáni, Richard Ivey og Rotham 
í Kanada, Babson College í Bandaríkjunum og London Business 
School í Bretlandi.

Námið hefur hlotið vottun frá AMBA (Association of MBAs).

Doktorsnám þjálfar nemendur í að beita vísindalegum 
vinnubrögðum við öflun og miðlun nýrrar þekkingar. 
Náminu er ætlað að dýpka fræðilega og aðferða-
fræðilega þekkingu doktorsnema í því skyni að gera 
þá hæfa til að vinna sjálfstætt á fræðasviðinu. 
Námið tekur að jafnaði 3-4 ár. Á námstímanum nýtur doktorsnemi stuðn-
ings og leiðsagnar leiðbeinanda og prófnefndar, þ.e. fræðimanna sem 
standa framarlega á sínu sviði á alþjóðlegum vettvangi. 

Frekari upplýsingar um doktorsnám má finna á hr.is/vd/doktorsnam.

2 ár
Lengd náms:

90
Fjöldi eininga: 

//

MBA

PhD - doktorsnám
//

„MBA-námið í HR hefur farið 

fram úr öllum mínum væntingum. 

Gæði kennslunnar eru mjög mikil 

og virk þátttaka nemanda í umræð-

um hefur verið ómetanleg til þess að fá 

breiðari skilning á viðfangsefnunum. Það 

hefur myndst mjög góður andi í hópnum og námið hefur 

verið mjög skemmtilegt og áhugavert um leið og það er 

krefjandi. Ég hef þegar bætt við þekkingu mína og færni 

sem stjórnandi og hlakka til að takast á við framhaldið.”

Jón Magnús Kristjánsson
Yfirlæknir bráðalækninga
Landspítala háskólasjúkrahúsi
MBA-nemi



Að hefja nám í 
viðskiptafræði og 
hagfræði
Sótt er um skólavist á hr.is/umsoknir.  
Upplýsingar um umsóknarfrest og skólagjöld eru á vef háskólans, hr.is.

INNTÖKUSKILYRÐI
Viðskiptafræði BSc
Við mat á umsóknum í grunnnám í viðskiptafræði er tekið tillit til einkunna 
á stúdentsprófi eða sambærilegu prófi og sérstaklega er litið til einkunna í 
íslensku, ensku og stærðfræði. Nemendur þurfa að hafa lokið a.m.k. stærðfræði 
363 eða 403. Sjá nánar á vefnum hr.is/grunnnam/vidskiptafraedi. 

Hagfræði BSc
Nauðsynlegur grunnur fyrir nám í hagfræði við HR er stúdentspróf af hagfræði-, 
náttúrufræði- eða eðlisfræðibraut á framhaldsskólastigi (brautir sem innihalda 
stærðfræði 403 og 503 eða sambærilegt) með góðum árangri.  
Sjá nánar á vefnum hr.is/vd/hagfraedi.

Meistaranám
Nauðsynlegur undirbúningur er BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða 
tengdum greinum. Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25) en þó er tekið mið 
af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið. Mjög góð færni 
í ensku er krafist og frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til 
tekna við mat á umsóknum. Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði í meistaranám 
við viðskiptadeild má finna á hr.is/meistaranam/vidskiptafraedi.

besti ungi háskóli í heimi
89.

yfir bestu háskóla  
í heiminum

í 300. – 350. sæti

háskóla í heiminum þegar horft 
er til tilvitnana í vísindagreinar 

eftir starfsmenn

í 3. sæti

besti háskóli í heimi með 
færri en 5000 nemendur

14.
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