Meistaranám í
verkefnastjórnun
MPM-nám við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík er 90 eininga háskólanám á
meistarastigi sem miðar að aukinni stjórnunarþekkingu og færni nemenda. Námið
er stundað samhliða vinnu og tekur tvö ár.
MPM-námið er yfirgripsmikið stjórnunarnám með skarpa sýn á stjórnun verkefna (e.
projects), verkefnaskráa (e. project portfolios) og verkefnastofna (e. programmes). Í
náminu er blandað saman hugvísindum, félagsvísindum, viðskiptafræði, verkfræði
og raunvísindum. Það nýtist öllum sem vilja styrkja forystu- og skipulagshæfileika
sína og færni til að leiða teymi og skipulagsheildir af öllu tagi. Nemendur stækka
jafnframt tengslanet sitt og læra af félögum innan fagsins. Aðferðum MPM-námsins
má beita jafnt til að þroska einstaklinga, teymi og skipulagsheildir og það er mikil
eftirspurn eftir fólki með þá hæfni sem nemendur öðlast.
Námið er í senn fræðilegt og hagnýtt. Það veitir nemendum traustan fræðilegan
grunn og gefur þeim kost á að taka virkan þátt í þróun og útbreiðslu faglegra
stjórnunaraðferða. Frá fyrsta degi læra nemendur aðferðir sem nýtast strax í starfi.
Það er áskorun að setjast á skólabekk eftir að hafa starfað í atvinnulífinu og ekki
síður krefjandi að fást við ný hugtök, nýjar aðferðir og að vera krafinn um aga,
sjálfsrýni, rökvísi og metnað. En það er líka mjög skapandi að læra eitthvað nýtt,
kynnast nýju fólki og efla þekkingu sína, færni og getu. Ef þú vilt fræðast frekar
skaltu skoða vefsíðuna hr.is/mpm og hafa svo samband við okkur með því að
senda tölvupóst á mpm@ru.is.
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Verkefnastjórnun er markviss stjórnunaraðferð sem
miðar að því að koma hlutum í verk. Verkefnin geta verið
nýsköpun, innleiðing, breytingar, rannsóknir, þróun á vöru
og þjónustu, verklegar framkvæmdir eða menningar
viðburðir svo nokkur dæmi séu tekin. Námið veitir víðtæka
þekkingu til að stjórna fyrirtækjum, félögum, stofnunum,
klösum og þróunarverkefnum.
Vaxandi fjöldi fyrirtækja og stofnana bæði hér á landi og
erlendis heldur utan um viðfangsefni sín með aðferðum
verkefnastjórnunar. Aðferðir sem kenndar eru í MPM-námi
mæta því síaukinni eftirspurn á öllum sviðum samfélagsins.
Verkefnastjórnun er lifandi fræðigrein sem hefur þróast ört
síðustu ár og mun halda áfram að dafna í framtíðinni.

Hvers vegna
MPM?

Þú verður
fær um að:

Gæðavottun

MPM-námið er alþjóðlega vottað nám af Association for Project Management
(APM) í Bretlandi. Í umsögn APM segir að um sé að ræða fyrirmyndarnám (e. best
practice) á háskólastigi í faglegri verkefnastjórnun.

Alþjóðleg vottun nemenda

Nemendur hljóta alþjóðlega vottun í verkefnastjórnun sem veitt er af Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga (International Project Management Association,
IPMA) fyrir milligöngu Verkefnastjórnunarfélags Íslands. Nemendur geta hlotið
IPMA D, C eða B vottun en vottun tekur bæði mið af þekkingu og reynslu.
Nemendur hljóta einnig aðgang að stofnuninni Project Management Institute
(PMI) sem er öflugt alþjóðlegt tengslanet á sviði fagsins ásamt því að hljóta
CAPM-vottun á vegum þeirra.

– Stýra hugbúnaðar-, viðburðar-,
framkvæmda-, rannsóknar- og
menningarverkefnum.
– Stjórna nýsköpun, vöru- og
viðskiptaþróun og breytingum.
– Innleiða stefnu með verkefnaskrám,
verkefnum og verkefnastofnum.
– Leiða vinnu sérfræðiteyma, nefnda og
stjórna af öllu tagi.
– Velja réttu verkefnin með faglegum
hætti: Skilgreina þau, skipuleggja,
framkvæma og ljúka.

Samfélagsábyrgð

Háskólinn í Reykjavík vinnur markvisst að innleiðingu PRME-markmiða
Sameinuðu þjóðanna (Principles for Responsible Management Education)

– Setja upp og stýra verkefnastofum
(e. PMO) innan félaga, fyrirtækja og
stofnana.

þvert á deildir háskólans.

®

– Stjórna verkefnamiðuðum félögum,
fyrirtækjum og stofnunum.
– Nýta sið- og rökfræðilegar greiningar
á stjórnunarlegum aðstæðum.
– Leiða samningaviðræður og annast
deilu- og áfallastjórnun.
– Beita aðferðum leiðtogafræða og
samskiptafærni í stjórnun.
„Að geta stýrt verkefnum faglega
krefst verðmætrar þekkingar
enda er verkefnastjórnun að verða
sífellt vinsælli í atvinnulífinu.
Það hefur verið ómetanlegt að
læra af sérfræðingum sem koma
hvaðanæva að úr heiminum og
eru leiðandi á hinum ýmsu sviðum
verkefnastjórnunar. Það sem ég hef
lært í MPM-náminu hefur nýst mér
ótrúlega vel í starfi mínu og mun
nýtast í hverju því sem ég tek mér
fyrir hendur.“

Mary Frances Davidson
Verkefnastjóri hjá Háskóla
Sameinuðu þjóðanna
MPM 2020

– Nýta aðferðir sálgreiningar, hugrænnar-,
atferlis- og jákvæðrar sálfræði í stjórnun.
– Takast á við flóknar menningarbundnar
aðstæður í stjórnunarlegum tilgangi.
– Kunna að beita aðferðum APM, PMI,
IPMA, Prince2, Agile/Scrum, Lean, o.fl.
– Hljóta alþjóðlega fagvottun og tengjast
innlendu og alþjóðlegu tengslaneti.
– Beita fjölbreytilegum
stjórnunaraðferðum.

Kennsla

Í náminu er lögð rík áhersla á virka þátttöku nemenda. Kennt er m.a. með fyrirlestrum,
raundæmum, tilfellagreiningum (e. case studies), spegilkennslu, vettvangsferðum,
þjálfunarhópum, samræðuhópum og dagbókarskrifum. Nemendur fá tækifæri til að tengja
viðfangsefni námsins við starfsumhverfi sitt auk þess sem unnið er með dæmi úr rekstri
fyrirtækja og stofnana í kennslustofunni. Í hópvinnu er unnið með raunhæf viðfangsefni.
Eitt námskeið er kennt í senn og lýkur því ýmist með verkefnum
eða lokaprófi. Námsmat er fjölbreytilegt, notast er við hópverkefni,
einstaklingsverkefni, munnleg próf, skrifleg próf, sjálfsmat og mat
samnemenda svo nokkur dæmi séu tekin.
Náminu lýkur með rannsóknarritgerð sem ætlað er að vera raunverulegt framlag til að efla þekkingu á fagsviðum námsins. Frekari upplýsingar um einstakar námsgreinar er að finna á vefnum hr.is/mpm.

Persónulegur þroski

Nemendur kynnast ýmsum nálgunum í sálfræði. Kennt er hvernig
auka má þroska með því að efla skapandi hugsun, siðræna hugsun og rökhugsun. Félagssálfræði er beitt til að skilja eðli hópa,
teyma og skipulagsheilda. Jafnframt er þjálfunaraðferðum beitt til
að auka samskiptafærni, félagsgreind og félagsþroska nemenda
og auka þannig færni þeirra í að takast á við krefjandi verkefni í
lífi og starfi.

Fagleg þróun

Nemendur fá tækifæri til að vinna að faglegri þróun sinni óháð
því úr hvaða fagi, starfi eða starfsumhverfi þeir koma. Þverfagleg
efnistök gera það að verkum að nemendur kynnast hugmyndum,
verkfærum og aðferðum sem þeir geta notað á sínum sérsviðum,
til að skipta um starfsvettvang eða takast á við nýjar áskoranir og
aukna ábyrgð.

Verkefni í þágu samfélags

Nemendur taka þátt í þróunar- og umbótaverkefni í þágu
íslensks samfélags sem mörg hver ættu annars litla von um að
verða að veruleika. Þessi verkefni hafa meðal annars verið unnin
í samstarfi við landlækni, geðsvið Landspítalans, Geðhjálp og
Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL), samtökin
Matarheill, Rauða krossinn, Hjallastefnuna, o.fl.

Öflugt tengslanet
Nemendur njóta sterkra tengsla MPM-námsins við íslenskt atvinnulíf.
Þeir vinna fjölbreytt verkefni sem tengjast íslenskum félögum, fyrirtækjum og stofnunum þar sem þeir þurfa að setja sig í spor stjórnenda við margs konar ákvarðanatöku. Gestafyrirlesarar ræða reynslu
sína og kynna hugmyndir og nemendur fara í heimsóknir til félaga,
fyrirtækja og stofnana.
Nemendur kynnast núverandi og fyrrverandi MPM-nemum og verða
hluti af öflugu alþjóðlegu tengslaneti MPM-námsins og Háskólans í
Reykjavík.

Verkfræðileg nálgun
Nemendur fá að kynnast því hvernig verkfræðileg þekking er nýtt til
nýsköpunar með það að marki að efla atvinnulíf, skipuleggja vinnu,
og hanna vélar og tæki með það að markmiði að gera heiminn að
enn lífvænlegri stað.

Skipulag

Kennt er aðra hverja viku:
Föstudaga kl. 8:30 - 16:30
Laugardaga kl. 8:30 - 16:30
Þá er kennt á fimmtudögum kl. 16:00 - 20:00 nokkrum sinnum á önn

Fyrra námsár
1. önn – 23 ECTS

2. önn – 22 ECTS

Námið hefst með námskeiði um nýsköpun og stefnumiðaða

Nemendur leiða raunhæft verkefni í þágu samfélagsumbóta frá

stjórnun. Markmiðið er að gera nemendum grein fyrir því að

upphafi til enda. Þeir kynnast sígildum og nýstárlegum stjórnunar-

stefnumótun er upphaf margra verkefna, verkefnaskráa og verk

aðferðum sem eiga að tryggja markvissa framvindu verkefna.

efnastofna. Í framhaldi er fjallað um faglega stjórnun með sér-

Áhersla er lögð á að nemendur skilji eðli hópa og geti stýrt teym-

stakri áherslu á verkefnastjórnun og leiðtogahlutverkið. Athygli

um með sköpun, marksækni og ávinning að leiðarljósi. Á þessu

er líka beint að einstaklingnum, skapandi sálfræði, siðfræði og

misseri er fjallað um fjöldamargar nýjar og spennandi hugmyndir

rökvísi. Á misserinu ljúka allir nemendur alþjóðlegu vottunarprófi.

um stjórnun.

– Nýsköpun og stefnumiðuð stjórnun (6 einingar)

– Raunhæft verkefni: Undirbúningur, framkvæmd og lúkning (6 einingar)

– Verkefnastjórnun: Fræðilegur grunnur og áætlanagerð (9 einingar)

– Stjórnun verkefnastofna og verkefnaskráa (5 einingar)

– Verkefnaleiðtoginn: Sjálfsskilningur, þroski og þróun (8 einingar)

– Agile verkefnastjórnun (5 einingar)

– Nemendur ljúka D-vottun IPMA á fyrsta misseri

– Verkefnateymi og aflfræði hópa (6 einingar)

Seinna námsár
3. önn – 23 ECTS

Nemendur vinna raunhæf verkefni í þágu samfélagsins.

4. önn – 22 ECTS

Á þriðja misseri er lögð megináhersla á að skilja skipulagsheildir

Fjallað er um stjórnun í ólíkum geirum og í alþjóðlegu sam-

og hvernig þeim má stjórna, breyta og bæta og hvernig unnið

hengi en einnig eru til umfjöllunar almennar stjórnunaraðferðir

er með fjárhagslegan ábata að leiðarljósi. Hér er meðal annars

sem skila afburðaárangri, til dæmis straumlínustjórnun (e. lean

rætt um samningatækni, markaðssetningu og aðferðir sem auka

management). Allir nemendur fá hagnýta þjálfun í verkefnastjórn-

virði og hagsæld. Áhersla er á hagkvæmni og skilvirkni samhliða

un í gegnum beitingu sérhæfðra hermilíkana. Á þessu miss-

stjórnun. Nýsköpun í stjórnun og viðbrögð við breytingum af öllu

eri skapa nemendur nýja þekkingu og skrifa um hana lærða

tagi fá hér mikið vægi og mörgum vel þekktum stjórnunaraðferð-

tímaritsgrein sem þeir kynna opinberlega. Hér beita nemendur

um er miðlað til nemenda.

aðferðum fræða og vísinda sem þeir geta hagnýtt sem leiðtogar,

– Verkefnadrifnar skipulagsheildir og gæðastjórnun (6 einingar)

faglegir matsaðilar, ráðgjafar eða stjórnendur. Á útskriftarári sínu

– Samningar í verkefnum: Samningar, deilur og áföll (5 einingar)

úr MPM-námi eru nemendur hvattir til að undirgangast alþjóðlega

– Stjórnun, ráðgjöf og þróun skipulagsheilda (6 einingar)

IPMA C- eða B-vottun.

– Arðsemi og fjármögnun verkefna (6 einingar)

– Lokaverkefni (9 ECTS)

– Nemendur ljúka CAPM-vottun PMI á þriðja misseri

– Þjálfun í verkefnastjórnun með aðstoð hermilíkana (3 ECTS)
– Afburðastjórnun - með áherslu á straumlínustjórnun (5 ECTS)
– Verkefnastjórnun á framandi slóð (5 ECTS)

„Í náminu lærir maður faglega verkefnastjórnun sem
snýst um miklu meira en skipulagningu og utanumhald verkefna. Þetta er hagnýtt nám sem nýtist mér
nú þegar í minni vinnu sem verkefnastjóri og hefur
kennt mér nýjar leiðir til takast á við og leiða flókin
verkefni. Verkefnin eru oft mjög ólík, allt frá að læra
að þekkja sinn innri mann í að keyra verkefni með
aðstoð verkefnahermis.“

Aðalsteinn Ingólfsson

Verkefnastofnstjóri í nýsköpunardeild Marel
MPM 2019
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Stanford

Kennarar í MPM-náminu eru leiðandi á sínu fagsviði og búa
yfir mikilli reynslu úr atvinnulífi hér á landi og erlendis.
Florence Kennedy

Stundakennari við Heriot-Watt University og framkvæmdastjóri
Negotiate ltd.

Dr. Guðfinna Bjarnadóttir

Stundakennari og fyrrum rektor HR og framkvæmdastjóri
LC Ráðgjöf.

Dr. Ellen Gunnarsdóttir

Stundakennari við HR og LHÍ.

Páll Kr. Pálsson, MSc

Dr. Marta Kristín Lárusdóttir
Dósent við HR.

Dr. Þröstur Guðmundsson

Stundakennari við HR og framkvæmdastjóri Gálghamar ehf.

Dr. Ásbjörg Kristinsdóttir

Stundakennari við HR og forstöðumaður hjá
Landsvirkjun.

Dr. Yvonne Schoper

Lektor við verkfræðideild HR og framkvæmdastjóri Skyggis ehf.

Prófessor við Hochschule für Technik
und Wirtschaft, HTW.

Dr. Morten Fangel

Sveinbjörn Jónsson, MPM

Stundakennari við HR og framkvæmdastjóri Fangel Consulting.

Dr. Helgi Þór Ingason

Prófessor og forstöðumaður MPM-námsins, framkvæmdastjóri
hjá Nordica ráðgjöf ehf.

Dr. Haukur Ingi Jónasson

Lektor og formaður stjórnar MPM-námsins, ráðgjafi
hjá Nordica ráðgjöf ehf.

Nairobi

Stundakennari við HR og
verkefnastjóri hjá ISAVIA.

Mark Morgan

Stundakennari við Stanford University
og framkvæmdastjóri Stratex Advisors,
Inc.

Tinna Lind Gunnarsdóttir, MPM

Dr. Páll Jensson

Stundakennari við HR, leikkona og verkefnastjóri hjá Þjóðleikhúsinu.

Svavar Svavarsson, MPM

Stundakennari við HR og Global MBA Manchester Business School.

Bob Dignen

Stundakennari við HR og framkvæmdastjóri Reykjavik Foods.

Prófessor við verkfræðideild HR.
Forstöðumaður verkefnastofu í upplýsingatækni hjá Össur.
Stundakennari við HR og framkvæmdastjóri York Associates.
“The MPM programme has a technical
and human compass which provides
a truly holistic management
perspective. It will engage
students on all levels whatever
their experience. It is a superbly
practical education not only for
those looking to develop their
project, portfolio and programme
management competence but for
all who want to excel as managers.“

Dr. Sharon De Mascia

Þórdís Jóhannesdóttir Wathne, MSc
Þór Hauksson, MPM

Stundakennari við HR, verkefnalóðs hjá Landsvirkjun, formaður
Verkefnastjórnunarfélags Íslands (VSF).

Ýr Gunnarsdóttir

Stundakennari við HR og Operational Exellence/
Continuous Improvement Deployment Lead.

Agnes Hólm Gunnarsdóttir, MSc

Stundakennari við HR og gæðastjóri hjá Verkís.

Guy Giffin

Stundakennari við HR, sérfræðingur í verkefnahermunum,
framkvæmdastjóri Prendo Simulations.

Andri Guðmundsson

Stundakennari við HR, stjórnarmaður hjá Fossum mörkuðum,
löggildur verbréfamiðlari, stjórnarmeðlimur Viðskiptaráðs Íslands og
sænsk-íslenska viðskiptaráðsins.

,,MPM-nám HR er praktískt nám sem færir þátttakendum lykla
að öflugri verkfærakistu og stjórnunaraðferðum sem eru
ómissandi á tímum stöðugra breytinga. Í náminu er jöfnum
höndum unnið með tæknilegar lausnir og þær sem snerta
mannlegu hliðina. Nemendur fá faglegan og djúpan skilning
á aðferðafræði sem er stefnumiðuð, felur í sér aðkomu starfsmanna og byggir á heildrænni nálgun, þvert á einingar. Þá er
aðalsmerki góðra verkefnastjóra að tileinka sér aðferðir vísindanna
við að afla gagnreyndrar þekkingar, setja markmið, leita bestu leiða, mæla
árangur og fylgja verkefnum eftir. Vel færi á því að leiðtogar fyrirtækja og stofnana hefðu próf í verkefnastjórnun, enda eru gríðarlega viðamiklar breytingar

Dr. Helga Sif Friðjónsdóttir

Stundakennari við HR, deildarstjóri
göngudeildar geðsviðs Landspítalans,
klínískur lektor við hjúkrunarfræðideild HÍ.

framundan í rekstrarumhverfinu.“

Dr. Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir

Fyrrum rektor HR og framkvæmdastjóri LC Ráðgjöf.

Hannes Pétursson

Stundakennari við HR og forritari hjá
Gagnavörslunni.

Dr. Snjólaug Ólafsdóttir

“It is important in project driven organizations to
have employees with an in-depth and nuanced

Stundakennari við HR, stofnandi og eigandi
Andrýmis Ráðgjafar ehf.

understanding of project management. To manage

Dr. Anna Hulda Ólafsdóttir

procedure. A situational approach to handling the

Stundakennari við HR og lektor við
verkfræðideild HÍ, vinningshafi Young
Researcher verðlauna IPMA árið 2015.

a project is not just about following a standard
challenges when managing a project is essential
for the success. The MPM programme enables you to
develop such competencies.“

Dr. Hera Grímsdóttir

Dr. Morten Fangel

Stundakennari við HR og deildarforseti iðnog tæknifræðideildar HR.

Fangel Consulting, Danmörku

Þórður Víkingur Friðgeirsson
Lektor við verkfræðideild HR.

Dr. Pauline Muchina

Stundakennari við HR, stofnandi og
umsjónaraðili samtaka um framtíðarleiðtoga
Afríkuríkja (Future African Leaders
Project), sérstakur ráðgjafi hjá
UNAIDS, handhafi United
Methodist Church
Global Leadership
verðlaunanna,
titluð meðal 50
áhrifamestu
alþjóðlegu
trúarleiðtoga
samtímans
(Huffington Post).

„Fagleg verkefnastjórnun er lykilatriði
þegar kemur að umbótum, vöruþróun og
breytingastjórnun. Verkefnastjórar hjá
Össuri sem lokið hafa MPM-námi eiga stóran
þátt í að gera okkur kleift að fylgja eftir
umfangsmiklum verkefnum innan skilgreinds
tíma og samkvæmt kostnaðaráætlun þannig
að heildarstarfsemi fyrirtækisins verði fyrir
lágmarksáhrifum. Vottaðir verkefnastjórar eru þjálfaðir
í stjórnunaraðferðum til að takast á við einstök verkefni. Það auðveldar mér
að fylgjast með stöðu stefnumiðaðra verkefna þar sem búið er að skilgreina
markmið, vörður, verkefnaáætlanir og eftirfylgni er skýr. Verkefnastjórnun
gerir okkur betur fært að starfa á kerfisbundinn máta, allt frá því að
markmið eru sett og aðferðir skilgreindar þar til árangri hefur verið náð.“

Jón Sigurðsson
Forstjóri Össurar

Rannsóknir í
verkefnastjórnun

Kennarar og nemendur í MPM-námi við Háskólann í Reykjavík
leggja sitt af mörkum til rannsókna á sviði verkefnastjórnunar,
bæði hér heima og á alþjóðlegum vettvangi.
Haukur Ingi Jónasson, formaður stjórnar MPM-námsins, og Helgi Þór Ingason, forstöðumaður
námsins, eru höfundar fjögurra bóka á ensku um verkefnastjórnun. Bækurnar eru gefnar út í
Bretlandi og Bandaríkjunum af útgáfunni Routledge/Taylor & Francis sem sérhæfir sig í útgáfu
fræði- og kennslubóka og er með stærstu fyrirtækjum á sínu sviði.
Project: Leadership fjallar um hlutverk leiðtogans í nútímasamfélagi og hvernig sjálfsrýni,
íhygli og djúpsæi getur gagnast til að koma hlutum í verk. Þá er fjallað um möguleika leið
togans til að hafa uppbyggileg áhrif á samfélag og náttúru.
Project: Communication veitir greinargott yfirlit yfir margt sem gott er að vita um hópastarf
og stjórnun teyma. Bókin er kjörin til að þroska tilfinninga- og félagsþroska stjórnenda og
fólks sem þarf að vinna saman að því að koma góðu til leiðar.
Project: Strategy fjallar um stefnumótandi áætlanagerð fyrir nútímalegar skipulagsheildir sem þurfa að vera kvikar og geta aðlagað sig að síbreytilegu
umhverfi. Bókin er hagnýtur leiðarvísir um mótun stefnu - með
áherslu á verkefnadrifin fyrirtæki.
Project: Execution fjallar um hvernig koma
má hugmyndum í framkvæmd og hvernig
skipulagsheildir geta raungert framtíðarsýn
sína og látið verkin tala. Bókin er hagnýtur
leiðarvísir í verkefnastjórnun og útskýrir á
einfaldan og auðskiljanlegan hátt hvernig
verkefni eru afmörkuð og skilgreind, hvernig nota
má margvíslegar greiningar á eðli og umhverfi verkefnis
til að þróa markvissa áætlun um tíma, kostnað, stjórnskipulag,
stjórnsýslu og samskipti - til að framkvæma megi verkefnið í sátt við
hlutaðeigandi hagsmunaaðila.

Nokkur dæmi um alþjóðlegar
birtingar á rannsóknargreinum úr
smiðju MPM-námsins:
Elín Ragnhildur Jónsdóttir MPM, The House of Competence of the Quality Manager, Cogent Business &
Management. 2017.
Rannsóknin var gerð til að kanna hvaða þættir þekkingar,
færni og hæfni skipta máli í starfi gæðastjóra. Niðurstöðurnar
voru settar fram í svonefndu „hæfnishúsi“ gæðastjóra þar
sem þekking og færni mynda veggina, en þakið endurspeglar hæfni.
Gísli Guðmunddson MPM, Is the Flipped Classroom
Method Useful for Teaching Project Management?,
Project Management Research and Practice (PMRP). 2019.
Rannsóknin skoðaði þróunarstarf í kennslu í verkefnastjórnun
á grunn- og framhaldsstigi háskóla þar sem aðferðafræði
spegilnáms var beitt og árangur metinn, bæði út frá viðhorfum nemenda, og frammistöðu þeirra á stöðluðum prófum.
Niðurstöðurnar hafa víðtæka skírskotun og eiga almennt við
um spegilnám.
Sigurhanna Kristinsdóttir MPM, Responsibilities and
Challenges of Product Owners at Spotify - An Exploratory
Case Study, Human-Centered and Error-Resilient Systems
Development. 2016.
Rannsökuð var ábyrgð og helstu áskoranir vörueigenda (e.
product owners) í höfuðstöðvum Spotify í Svíþjóð. Meginniðurstöður leiddu í ljós að ein af helstu áskorunum starfsins
snýr að því að skilgreina sýn fyrir verkefni og leiða teymi með
sameiginlegt markmið að leiðarljósi.
Yvonne-Gabriele Schoper, Andreas Wald, Helgi þór
Ingason, Þórður Víkingur Friðgeirsson. Projectification in
Western economies: A comparative study of Germany,
Norway and Iceland, International Journal of Project
Management (IJPM). 2018.
Rannsóknin var unnin af alþjóðlegu rannsóknateymi á verkefnavæðingu í vestrænum samfélögum. Þróuð var aðferðafræði til að rannsaka hlutfallslegt vægi verkefna í vinnsluvirði
hagkerfa. Aðferðinni var beitt í Þýskalandi, Noregi og Íslandi
og var þetta í fyrsta sinn sem efnahagslegt vægi verkefna er
mælt með þessum hætti.
Hildur Helgadóttir MPM, The Ethical Dimension of
Project Management, International Journal of Project
Management (IJPM). 2008.
Greinin fjallar um siðfræðilega þætti verkefnastjórun og í
greininni var unnið með hugmyndir að því hvernig skerpa má
áherslu á siðræna þætti í kennslu og þjálfun verkefnastjóra,
til að auðvelda þeim að glíma við þau siðrænu álitamál sem
upp koma.

„Öll fyrirtæki geta notið góðs af þeim
aðferðum og færni sem kennd er í MPMnáminu og það gerir þig að hæfari einstaklingi
og eftirsóknarverðari starfsmanni. Í hverri
viku nota ég eitthvað nýtt í starfi sem ég er
búinn að tileinka mér úr náminu.“

Ólafur Gauti Hilmarsson

Sérfræðingur á upplýsingatæknisviði
Seðlabanka Íslands
MPM 2020

Nemendur

Mikið er lagt upp úr að tveggja ára vegferð námsins verði
minnistæð og að nemendahópar starfi sem öflug heild. Á
námsmisserum stendur MPM-námið fyrir ýmsum viðburðum til
að stuðla að tengslamyndun og að námi loknu býðst útskrifuðum MPM-nemum að ganga til liðs við MPM Alumni félagið.
Meðan á námi stendur kjósa nemar fulltrúa úr sínum hópi í gæðaráð sem vinnur
með stjórnendum námsins og Háskólanum í Reykjavík að þróun þess og stuðlar að
virkum samskiptum á milli MPM-nemenda, náms og deildar.

MPM ársins

Ósk Sigurðardóttir,
verkefnastjóri hjá Landspítalanum
og framkvæmdastjóri TravAble.is
MPM ársins 2018

MPM-námið heiðrar útskrifaða nemendur sem
þykja hafa skarað fram úr á sínu sviði. Viðurkenningin er veitt einstaklingi sem vakið hefur
eftirtekt með árangri í lífi og starfi og stuðlað
að samfélagsumbótum með beinum eða
óbeinum hætti. Valið byggist á tilnefningum
frá MPM Alumni og mati fulltrúa MPM-námsins
og MPM-félagsins.

Berglind Björk Hreinsdóttir,
mannauðsstjóri Hrafnistuheimila
MPM árins 2017

„Ég valdi MPM-námið til að bæta við þekkingu
mína varðandi verkefnastjórnun og til að fylla verk-

MPM
Alumni-félagið

færakistuna mína af nýjum aðferðum við stjórnun

MPM-félagið er félag þeirra sem hafa lokið MPM-námi
og var stofnað árið 2008. Tilgangur félagsins er að
vera vettvangur fyrir fólk sem stundar MPM-nám eða
hefur útskrifast með MPM-gráðuna og að styðja við
áframhaldandi þróun námsins.

sem eru á heimsmælikvarða. Ég mæli hiklaust með

Tilgangi sínum nær félagið með því að:

„Áherslan á mannlega þáttinn hefur komið mér

– Standa vörð um sameiginlega hagsmuni félagsmanna

lítilla sem og stærri verkefna. Í náminu er horft
bæði til þjálfunar á verkfærum verkefnastjórnunar,
kenninga, nýsköpunar, breytinga, rannsókna og „best
practice“ við stjórnun. Horft er til margra ólíkra þátta
s.s. samskipta, leiðtogafærni, vinnu þverfaglegra hópa,
áskorana í ólíkum menningarheimum o.fl. Allt er sett
fram með afar markvissum hætti og af kennurum
MPM-náminu í HR.“

Hannes Frímann Sigurðsson

Sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta
Fjármála- og efnahagsráðuneytis // MPM 2018

skemmtilega á óvart, en samskipti eru jú grundvöllur
fyrir góðri verkefnastýringu þar sem unnið er

– Efla og viðhalda tengslaneti félagsmanna

daglega að því að fá fólk að borðinu til að vinna að

– Stuðla að fræðslu og upplýsingamiðlun til félagsmanna

sameiginlegu markmiði. Í MPM-náminu hef ég aukið

– Vera til ráðgjafar um þróun MPM-náms

þekkingu mína á fræðunum og fengið tæki og tól til

– Viðhalda tengslum milli félagsins og háskóla
> mpmalumnifelagid@gmail.com

verkefnastýringar en þetta eflir mig sem starfsmann
og styrkir leiðtogafærni mína.“

Anna Kristín Kristinsdóttir

Upplýsingaöryggisstjóri hjá ISAVIA // MPM2017

„MPM-námið er einfaldlega snilld og fyllti
verkfærakassann minn af tækjum og tólum
sem hafa styrkt mig í starfi á allan hátt. Að fara
í þetta nám er besta ákvörðun sem ég hef tekið
og ein besta fjárfestingin mín á lífsleiðinni.
Ég er í verkefnisstjórnun alla daga í mínu
starfi sem sveitarstjóri. Námið hefur nýst mér
einstaklega vel og snýst um faglega verkefnastjórnun sem grundvallast á því að ákvarðanir séu teknar með vönduðum greiningum,
áhættumati og siðfræðilegu mati. Þetta er góð
blanda af praktískri nálgun tæknimannsins og
mannlegri nálgun verkefnisstjórans.“

Þorsteinn Gunnarsson

Sveitarstjóri Skútustaðahrepps, Mývatnssveit
MPM2014

SAMKVÆMT LISTUM

Umsóknir
MPM-námið er ætlað þeim sem hafa lokið grunngráðu í háskóla eða öðru sambærilegu námi og eru með að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu. Allir umsækjendur
sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í viðtal.
Umsækjendur geta nálgast upplýsingar um skólagjöld, önnur hagnýt atriði sem
og rafræna umsókn á hr.is/umsoknir. Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN) veitir
námslán fyrir hluta skólagjalda. Nánari upplýsingar er að finna á vef LÍN, lin.is.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:
– Yfirlit yfir náms- og starfsferil (á íslensku eða ensku).
– Staðfest ljósrit af einkunnum og prófskírteinum.
– Yfirlýsing þar sem umsækjandi gerir grein fyrir framtíðarmarkmiðum sínum og hvernig
hann/hún hyggst nýta meistaranámið til að ná þeim (allt að 1000 orð). Þetta má rita í
rafræna umsókn eða í sérstöku skjali sem er sent sem viðhengi með umsókn.
– Tvö meðmælabréf frá einstaklingum sem eru til þess fallnir að meta getu og metnað
umsækjanda til að takast á við MPM-námið. Meðmælabréf mega vera á íslensku og/
eða ensku. Þau má senda í tölvupósti mpm@ru.is eða í innsigluðu umslagi merktu:
Háskólinn í Reykjavík MPM nám/B.t. umsjónarmanns, Menntavegi 1, 102 Reykjavík.

háskóla í heiminum þegar horft
er til tilvitnana í vísindagreinar
eftir starfsmenn

í 300. – 350. sæti
yfir bestu háskóla
í heiminum

besti ungi háskóli í heimi

Íris Hrund Þórarinsdóttir
Deildarfulltrúi
irishth@ru.is

Haukur Ingi Jónasson
Formaður stjórnar MPM-námsins
haukuringi@ru.is

í 1. sæti

52.

Nánari upplýsingar:

Helgi Þór Ingason
Forstöðumaður MPM-námsins
helgithor@ru.is

ER HR

mpm@ru.is
hr.is/mpm
MPMIsland

14.

besti háskóli í heimi með
færri en 5000 nemendur

