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Opni háskólinn í HR 

Menntavegi 1

102 Reykjavík

Sími: 599 6300

Sérsniðin 
fræðsla fyrir 
fyrirtæki og 
stofnanir
Opni háskólinn í HR starfar náið með akademískum 
deildum Háskólans í Reykjavík að því að þróa nám 
fyrir fyrirtæki og stofnanir. 
Mikil þróun hefur átt sér stað síðastliðið ár í stafrænni fræðslu hjá Opna háskólanum og 
býður hann nú upp á sérsniðnar stafrænar lausnir fyrir fyrirtæki. Markmiðið er að starfsfólk 
geti sótt sér þekkingu og aukið hæfni sína á einfaldan hátt. Námskeiðin eru bæði sértæk og 
almenn eðlis, þau eru gagnvirk og byggð upp á hnitmiðaðri verkefnavinnu. 

Námskeiðin eru tilbúin til notkunar en mögulegt er að bæta við efni sem er sérsniðið að 
hverju fyrirtæki fyrir sig. Þátttakendur vinna verkefnin á sínum hraða og eftir hentugleika en 
þeim gefst einnig tækifæri til þess að mæta á vinnustofur til þess að vinna nánar með efni 
námskeiðsins með leiðbeinendum.

Stafræn fræðsla hentar bæði stórum og smáum fyrirtækjum og getur falist í allt frá hálfs dags 
örnámskeiði upp í nokkurra ára fræðsluverkefni. Með því að nýta ólíkar leiðir til miðlunar á 
þjálfunar- og fræðsluefni eykur stafræn fræðsla sveigjanleika og dregur úr kostnaði.

Meðal samstarfsverkefna:

• LS Retail - Opni háskólinn framleiðir stafrænt þjálfunar- og fræðsluefni með LS Academy 
sem þjálfar notendur um allan heim í að nota kerfi fyrirtækisins.

• Samband íslenskra sveitarfélaga - Opni háskólinn vinnur með Sambandinu að því að færa 
fræðslu og þjálfun sveitarstjórnarfólks á Íslandi í stafrænt form.

Ekki hika við að heyra í starfsfólki Opna háskólans og fá kynningu á stafrænum 
fræðslulausnum fyrir þig og þitt fyrirtæki. 
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Fjölbreytt úrval stafrænna námskeiða
Opni háskólinn býður upp á fjölbreytt úrval námskeiða sem eru tilbúin 
til notkunar á stafrænu formi. Einnig er hægt að sérsníða námskeið eða 
námskeiðspakka að þörfum viðskiptavina. 

Notendavænt viðmót
Viðmót stafrænu námskeiðanna er notendavænt og hægt er að taka þátt  
í gegnum tölvu, síma eða spjaldtölvu, allt eftir hentugleika.
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Forysta í 
sjálfbærni  
Á þessu námskeiði er leitast við að auka skilning á heildarsamhengi þess hvernig 
sjálfbærni fléttast saman við áhættu í rekstri fyrirtækja og hvernig tækifæri til umbóta á 
sviði sjálfbærni geta bætt reksturinn og aukið samkeppnishæfni fyrirtækja.

Þátttakendur öðlast víðtæka yfirsýn yfir eðli þeirra áskorana sem fyrirtæki nútímans þurfa 
að takast á við ásamt þekkingu og verkfæri til að stuðla að jákvæðum breytingum. 

Leiðbeinendur: 
• Snjólaug Ólafsdóttir, ráðgjafi í sjálfbærni og loftslagsmálum hjá EY 

• Jóhanna Hlín Auðunsdóttir, forstöðumaður Loftslags og umhverfis hjá Landsvirkjun

• Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum forseti viðskiptadeildar HR

• Bjarni Herrera, yfirmaður sjálfbærni hjá KPMG

• Gestur Pálmason, stjórnenda- og teymisþjálfari

„Námið veitir mikla og góða innsýn  

í heim sjálfbærni og hvernig fyrirtæki 

hafa hag af því að tileinka sér 

sjálfbærni í  sínum rekstri.“

Jón Örn Jónsson 
Project Manager, Global Program 
Management Office, Össur



nýtt

Hótelstjórnun  
og veitingahúsa- 
rekstur
í samstarfi við César Ritz Colleges
Tveggja anna faglegt nám sem veitir góðan undirbúning fyrir 
alþjóðlegar stjórnunarstöður innan hótel- og veitingahúsageirans. 
Námið er samstarf við hinn virta César Ritz Colleges í Sviss. 
Eftir fyrsta árið geta nemendur lokið BIB (e. Bachelor of 
International Business) eða BA (e. Bachelor of Arts) námi frá 
samstarfsskólanum í Sviss. Kennsla fer fram á ensku og námið er 
lánshæft hjá LÍN. 

Leiðbeinendur: 
• Alma Hannesdóttir, ráðgjafi  

• Ágústa Guðrún Bernharðsdóttir, BA í þýsku, kennslufræði til 
kennsluréttinda og prófstjóri við HR 

• Eva Jósteinsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs hjá 
Centerhotels 

• Hallgrímur Sæmundsson, framreiðslumeistari og kennari við MK 

• Haukur Skúlason, framkvæmdastjóri Indó og ráðgjafi 

• Jóel Sigurðsson, þróunarstjóri hjá Godo 

• Sigríður Pálsdóttir, kennari í Tækniskólanum 

• Thelma Theódórsdóttir, hótelstjóri hjá Fosshótelum 

2 ANNIR

Stafræn 
markaðssetning
og viðskipti á netinu 
Í náminu er farið í stefnumótun, framkvæmd og greiningar á 
árangri stafrænnar markaðssetningar. Að náminu kemur fjöldi 
gestafyrirlesara úr atvinnulífinu og þátttakendur takast á við 
raundæmi með hermun. Boðið er upp á eins dags vinnustofu 
þar sem nemendur geta unnið að sínum eigin verkefnum undir 
leiðsögn leiðbeinanda. 

Leiðbeinendur:  
• Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor í markaðsfræði og 

neytendasálfræði við viðskiptadeild HR  

• Andrés Jónsson, sérfræðingur í almannatengslum,  
eigandi Góðra samskipta

Réttindi í þjónustu 
við fatlað fólk
Námskeiðið er fyrir starfsfólk í félagsþjónustu og þau sem sinna 
þjónustu við einstaklinga með fötlun. Þegar kemur að þjónustu 
við fatlað fólk er þarft að hafa í huga réttindi og skyldur þeirra 
til að tryggja lífsgæði þess. Markmiðið er að gefa þátttakendum 
hagnýta þekkingu til að nota í störfum sínum og móta í sameiningu 
verkfæri út frá lögum og reglum um þjónustu við fatlað fólk til að 
tryggja fagmennsku í störfum fyrir og með fötluðu fólki. 

Leiðbeinendur:  
• Jo Watson, prófessor við Deakin University í Ástralíu  

• Jón Þorsteinn Sigurðsson, réttindagæslumaður fatlaðs fólks

LENGD: 105 klst.

LENGD: 52 klst.

Sigurlaug Gissurardóttir
Vefstjóri Lyfju

Brandur Ingi Stefánsson 

Nemandi í Hótelstjórnun og 

veitingahúsarekstri



Nýir stjórnendur
Nám sem er ætlað þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref 
sem stjórnendur eða vilja efla sig í stjórnendahlutverkinu. 
Þátttakendur kynnast helstu lykilatriðum stjórnunar og öðlast 
aukið öryggi í nýju hlutverki. Lögð er áhersla á raunhæf verkefni 
til þess að tengja sem best við þær áskoranir sem stjórnendur 
standa frammi fyrir í daglegum störfum.  

Leiðbeinendur:  
• Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri mannauðsmála Marel 

í Norður-Evrópu og Rússlandi og stundakennari í HR  

• Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi  

• Haukur Skúlason, framkvæmdastjóri Indó og ráðgjafi  

Að verða 
öflugur leiðtogi 
upplýsingatækni 
Að stíga úr hlutverki sérfræðings á upplýsingatæknisviði í hlutverk 
stjórnanda krefst aukinnar þekkingar og hæfni á sviði tækni, 
laga, fjármála og stefnumótunar. Á námskeiðinu fá þátttakendur 
grunnþekkingu, tæki og tól til að vera betur undirbúin fyrir slíka 
vegferð og aukna ábyrgð. Áhersla er lögð á hagnýta þekkingu 
á sviði stefnumótunar í upplýsingatækni, samskipti við hagaðila, 
samningagerð og áætlanagerð.

Námskeiðið er ætlað þeim sem starfa í upplýsingatækni, vilja efla 
sig og undirbúa til að takast á við nýjar áskoranir.  

Leiðbeinandi:  
• Riaan Dreyer, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs 

Íslandsbanka 

LENGD: 20 klst.

LENGD: 72 klst.

APME 
verkefna-
stjórnun
Applied Project Management Expert
Nemendur læra að útbúa heildstæða verkefnisáætlun, gera 
árangursmælingar, verkáætlanir og kostnaðarútreikninga, greina 
framleiðsluferla og gæðakerfi og nýta tölfræði, líkön og aðferðir 
til að taka ákvarðanir. Nemendur þreyta próf sem veitir þeim 
alþjóðlega IPMA-vottun samkvæmt stigi D sem er staðfesting 
á þekkingu á sviði aðferðafræði verkefnastjórnunar. Kennt er í 
fjarnámi sem og í staðarlotum.

Leiðbeinendur:  
• Dr. Hlynur Stefánsson, dósent við verkfræðideild HR  

• Dr. Páll Jensson, prófessor við verkfræðideild HR  

• Eðvald Möller, aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands  

• Sigurður Ragnarsson, MBA, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri  
og framkvæmdastjóri Forystu og samskipta 

fjarnám

2 ANNIR

nýtt

Eiríkur Baldur Þorsteinsson 

Forstöðumaður hjá Landsvirkjun

Linda Björk Árnadóttir 

Sérfræðingur í bókhaldi, Arion banki



PMD stjórn- 
endanám HR  
Programme for Management Development 
Námið er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd og lagað að íslenskum 
aðstæðum til að efla faglega þekkingu stjórnenda, auka færni og 
frumkvæði þeirra og bæta frammistöðu. Kennslan byggir að miklu 
leyti á hagnýtum verkefnum og samanstendur af sjö tveggja daga 
lotum með um það bil fjögurra vikna millibili.

Leiðbeinendur:  
• Dr. Auður Arna Arnardóttir, dósent og forstöðumaður MBA í HR 

• Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og 
mannauðsstjóri Deloitte 

• Kristján Reykjalín Vigfússon, sérfræðingur í stefnumótun og 
samningatækni og háskólakennari við viðskiptadeild HR  

• Almar Guðmundsson, BSc í hagfræði og MBA 

• Pétur Arason, MSc í verkfræði, Chief challenger of status quo  
hjá Manino 

• Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, prófessor við viðskiptafræðideild HÍ 

• Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum  
forseti viðskiptadeildar HR

• Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri mannauðsmála Marel í 
Norður-Evrópu og Rússlandi og stundakennari í HR 

• Dr. Valdimar Sigurðsson, prófessor við viðskiptadeild HR

LENGD: 98 klst.

Verðbréfa- 
viðskipti
Námið undirbýr nemendur fyrir próf í verðbréfaviðskiptum í 
samræmi við lög um fjármálafyrirtæki og reglugerð um próf í 
verðbréfaviðskiptum.

Starfsmenn fjármálafyrirtækja sem hafa umsjón með daglegri 
starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga þurfa að 
standast próf í verðbréfaviðskiptum.  

Verðbréfaviðskipti 1 – Lögfræði: 

Farið er yfir lög og reglur á fjármagnsmarkaði, almenna siðfræði 
og tengda löggjöf á fjármálamarkaði og aðrar greinar á sviði 
lögfræði að því marki sem þær skipta máli við daglega umsjón 
og fjárfestingaráðgjöf.  

Verðbréfaviðskipti 2 - Viðskiptafræði:  

Farið er yfir verðbréf, afleiður og gjaldeyri, fjárfestingarferlið 
og viðskiptahætti og aðrar greinar á sviði viðskiptafræði 
að því marki sem þær skipta máli við daglega umsjón og 
fjárfestingarráðgjöf. 

fjarnám

Flest stéttarfélög  
niðurgreiða námskeiðsgjöld.

Kynntu þér málið.

Alma Jónsdóttir  

Lögfræðingur hjá Seðlabanka Íslands

Þorgeir Hafsteinn Jónsson

Fjármálasérfræðingur á þjónustu- og 

nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar



LENGD: 126 klst. LENGD: 48 klst.

fjarnám

LENGD: 30 klst.

Ábyrgð og 
árangur 
stjórnarmanna
Markmið námsins er að styrkja faglegan grunn stjórnarmanna 
m.a. með þjálfun á sviði lagalegra, rekstrarlegra, fjárhagslegra 
og siðferðislegra viðfangsefna. 

Leiðbeinendur:  
• Almar Guðmundsson, BSc í hagfræði og MBA  

• Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur og ráðgjafi  

• Helga Harðardóttir, endurskoðandi hjá KPMG  

• Magnús Hrafn Magnússon, hrl. hjá Sigurjónsson &  
Thor lögmannsstofu 

• Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri mannauðsmála Marel 
í Norður-Evrópu og Rússlandi og stundakennari í HR  

• Dr. Þóranna Jónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum  
forseti viðskiptadeildar HR  

• Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, prófessor við viðskiptadeild HÍ

Bókhald
- grunnur  
Í náminu er farið í gegnum hlutverk bókara, tilgang bókhalds og 
bókhaldslögin eru kynnt. Fjallað er um skattskil einstaklinga með 
atvinnurekstur s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, útgáfu reikninga, 
rekstrarkostnað, virðisaukaskatt, skattskyldu og undanþágur. 
Kennsla fer fram í fjarnámi en staðarlota er haldin í lok námsins. 

Leiðbeinendur:  
• Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og  

meðeigandi hjá Deloitte  

• Helga Hauksdóttir, lögmaður  

• Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

Vinnsla  
og greining 
gagna
(Data Analytics) 
Námið tekur á öllu greiningarferlinu, allt frá því að nálgast og vinna 
gögn í gagnasöfnum, undirstöðuatriðum forritunar, greiningu með 
mismunandi verkfærum, að framsetningu gagna og niðurstaðna.  

Leiðbeinendur:  
• Dr. Anna Helga Jónsdóttir, aðjúnkt í tölfræði  

við raunvísindadeild HÍ  

• Grímur Sæmundsson, MBA, BI ráðgjafi  

• Anna Sigríður Íslind, lektor við tölvunarfræðideild HR 

• Dr. Páll Ríkharðsson, prófessor við viðskiptadeild HR  

• Dr. Yngvi Björnsson, prófessor við tölvunarfræðideildar HR 

• Sveinbjörn Jónsson, MPM, samræmingastjóri hjá Isavia og 
stundakennari í HR   

Sigrún Erna Guðjónsdóttir 
Þjónustufulltrúi í bókhaldi, Origo

„Námskeiðið veitir manni innsýn í 

hvaða forrit, aðferðir og kerfi maður 

getur notað til að hagnýta gögn og 

taka betri og upplýstari ákvarðanir.“

Oddur Finnsson 
Digital marketing specialist, Icelandair
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fjarnám

LENGD: 28 klst.

LENGD: 33 klst.

Viðurkenndir 
bókarar
Hagnýtt nám fyrir starfsfólk bókhalds-, fjármála- og hagdeilda 
fyrirtækja og sjálfstætt starfandi bókara. Þessi námslína var 
hönnuð sem undirbúningur fyrir próf á vegum Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins til viðurkenningar bókara. 

Leiðbeinendur: 
• Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og  

meðeigandi hjá Deloitte

• Ragnar Guðmundsson, lögmaður hjá Advel og  
stundakennari í HR 

• Páll Daði Ásgeirsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte 

• Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi og  
meðeigandi hjá Deloitte 

• Davíð Halldórsson, verkefnastjóri hjá KPMG

Sterkari leiðtogi 
Stjórnendur og leiðtogar í dag þurfa að búa yfir hæfni og færni til 
að takast á við óvissu og á sama tíma geta leitt teymi og verkefni 
með hugrekki, sveigjanleika og umfram allt árangri. 

Á þessu námskeiði fá stjórnendur tækifæri til að efla sig á 
markvissan hátt í leiðtogahlutverkinu og varða sína leið áfram í 
átt að langtímaárangri. Mikið er lagt upp úr hagnýtri nálgun þó 
undir liggi fræðilegur grunnur. Námskeiðið byggir á aðferðafræði 
úr nýjustu leiðtogafræðum, Agile hugmyndafræðinni og 
breytingastjórnun. 

Leiðbeinendur: 
• Lára Kristín Skúladóttir, stjórnunarráðgjafi og markþjálfi 

• Kristrún Anna Konráðsdóttir, teymisþjálfi, markþjálfi  
og verkefnastjóri

Ferla- og 
gæðastjórnun 
Markmið námslínunnar er að þátttakendur öðlist yfirsýn yfir helstu 
gæðastaðla, auki færni í stjórnun verkefna og gæða og hljóti meiri 
þekkingu á ferla- og virðisgreiningu. Ennfremur að þeir verði færir 
um að leiða og taka virkan þátt í umbótastarfi og stýringu teyma. 

Leiðbeinendur:  
• Agnes H. Gunnarsdóttir, gæðastjóri Verkís og stundakennari í HR 

• Hjálmar Eliesersson, verkefnastjóri stöðugra umbóta hjá 
Rúmfatalagernum 

• Viktoría Jensdóttir, Global Program/Project Manager hjá Össuri

Liðsheild -  
kjarni vinnustaða
Í þessari námslínu læra þátttakendur um einkenni liðsheildar og 
hvernig henni er viðhaldið. Námið er byggt á íþróttasálfræði og er 
bæði kennt út frá kenningum og hagnýtingu.   

Skilgreining á liðsheild sem unnið er með í náminu er á þessa 
leið: Liðsheild er dýnamískt ferli sem birtist í tilhneigingu hóps 
til að standa saman sem einn og sameinast í því að ná ákveðnu 
markmiði, komast á ákveðinn stað og afreka eitthvað. 

Leiðbeinendur: 
• Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, forseti íþróttafræðideildar HR 

• Daði Rafnsson, stundakennari við íþróttafræðideild HR og 
doktorsnemi í íþróttasálfræði 

• Ragnar Ingibergsson, verkefnastjóri hjá Arion banka

LENGD: 24 klst. LENGD: 132 klst.

Elín Svava Lárusdóttir
Verkefnastjóri og vöruþróun, Elko

Bóel Hjarta
Skrifstofustjóri hjá Klíníkinni Ármúla



Mannauðs- 
stjórnun
og leiðtogafærni 
Skilvirk og stefnumiðuð mannauðsstjórnun skilar sér í 
bættum rekstri og frammistöðu. Námið byggist á fjölbreyttum 
kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun 
mismunandi aðferða og meðal viðfangsefna eru stjórnun, 
ráðningar, vinnuréttur og markþjálfun. 

Leiðbeinendur:  
• Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, stjórnendaráðgjafi 

• Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri mannauðsmála Marel 
í Norður-Evrópu og Rússlandi og stundakennari í HR

• Guðrún Högnadóttir, MHA, frkvstj. FranklinCovey á Íslandi 

• Dr. Auður Arna Arnardóttir, dósent og forstöðumaður MBA í HR 

• Sigurður Ragnarsson, MBA, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og 
framkvæmdastjóri Forystu og samskipta. 

• Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður 

• Elmar Hallgríms Hallgrímsson, framkvæmdastjóri Samiðnar 

• Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, forseti íþróttafræðideildar HR 

• Elín Greta Stefánsdóttir, mannauðsstjóri Verkís

Markþjálfun
(Executive Coaching) 
Nám þar sem grunnurinn er lagður að alþjóðlegri ACC-vottun 
nemenda (e. Associate Certified Coach). Með markþjálfun læra 
einstaklingar að aðstoða starfsmenn eða viðskiptavini við að finna 
leiðir til að ná markmiðum sínum. Þetta gera markþjálfar með 
sérstakri spurningatækni og þjálfun í samskiptum. Nemendur 
fá traustan grunn til að starfa sjálfstætt sem markþjálfar og 
geta í kjölfarið hafið ACC-vottunarferli á vegum Alþjóðlegu 
markþjálfasamtakanna (e. International Coach Federation). 

Leiðbeinendur:  
• Cheryl Smith, MCC markþjálfi með víðtæka reynslu sem 

stjórnendamarkþjálfi og MA í leiðtogaþjálfun. Framkvæmdastjóri 
Leadscape Learning Inc.  

• Hilary Oliver, PCC markþjálfi með víðtæka reynslu af 
stjórnendamarkþjálfun. Fyrrum stjórnarformaður alþjóðlegrar 
stjórnar ICF (International Coach Federation).  

Fjármál og  
rekstur 
fyrirtækja
Stutt og hagnýt námslína fyrir þá aðila sem vilja dýpka þekkingu 
sína og auka færni á sviði reksturs og fjármála. Á námskeiðinu 
er farið í greiningu á fjármálum fyrirtækja og rekstrareininga. 
Jafnframt er farið yfir samspil áhættu, ákvörðunartöku í rekstri og 
fjármögnun ólíkra verkefna. 

Leiðbeinendur:  
• Haukur Skúlason, framkvæmdastjóri Indó og ráðgjafi 

• Díana Björk Olsen, lánasérfræðingur  

• Páll Kr. Pálsson,  framkvæmdastjóri Skyggnis og lektor við 
verkfræðideild HR

LENGD: 77 klst. LENGD: 56 klst.

LENGD: 28 klst.

Ólöf Ólafsdóttir 
Sérfræðingur hjá Vistor

Ingólfur Th. Bachman
Véltæknifræðingur hjá VSÓ
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Opni háskólinn í HR býður upp á úrval styttri námskeiða á sviði tækni og samfélags. 
Þau eru kennd jafnt og þétt yfir skólaárið og mælt er með að áhugasamir fylgist 
með dagsetningum og upplýsingum um skráningu á vefnum opnihaskolinn.is,  
á samfélagsmiðlum Opna háskólans og skrái sig á póstlista.   

Styttri námskeið

Dæmi um námskeið:
Tækni
· Að breyta gögnum í verðmætar upplýsingar

· Agile verkefnastjórnun í upplýsingatæknilegum verkefnum

· Excel – formúlur og hagnýt ráð

· Forritun

· Google Suite

· Office 365

· Merking vinnusvæða

· Mælaborð í Excel

· Pivot töflur og gröf

· Power BI: skýrslur og mælaborð

· Power BI: framhald

· R-tölfræðiúrvinnsla

· SQL gagnagrunnar

· Stafræn umbreyting

· Upplýsingaöryggi

· Verkefnastjórnun og áætlanagerð

· Viðskiptagreinarkerfi

· Vöruhús gagna

Mannauðsstjórnun
· Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar í stjórnun

· Að taka á erfiðum starfsmannamálum

· Feedback Conversations

· Flæði falinn kraftur árangurs og skilvirkni

· Frammistöðustjórnun og starfmannasamtöl

· Hagnýting jákvæðrar sálfræði

· Innleiðing innri samskiptastefnu

· Samningatækni fyrir mannauðsstjóra

· Tilfinningagreind til framtíðar

· Tímamót á starfsferli

Markaðsfræði
· Almannatengsl á netinu

· Áhrifarík framkoma og kynningar

· Ferðalag viðskiptavina

· Framtíðin í stafrænni smásölu

· Gerð markaðsáætlana

· Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar – vinnustofa í Google 
AdWords

· Leitarvélar og leitarvélabestun

· Markaðssetning á snjallsímum og spjaldtölvum

· Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning

· Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu

· Samfélagsmiðlar, veirumarkaðssetning og umtal

· Stefnumótun stafrænna markaðsherferða

· Vefgreiningar

· Viðburðastjórnun og miðlun upplýsinga

· Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun

· Lykilþættir í sölu og væntingastjórnun

· Vektu athygli – sláðu í gegn

· Húmor virkar

Fjármál
· Ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar

· Greining ársreikninga

· Gerð fjárhagsáætlana

· Hagnýt opinber innkaup

· Skattskil rekstraraðila

· Selt til opinberra aðila

· Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar

Stjórnun og stefnumótun
· 7 venjur árangursríkra stjórnenda

· Árangursrík samskipti

· Árangursríkar vinnustofur

· Breytingastjórnun

· Jafningjastjórnun

· Leader as a coach

· Mannauðsstjórnunarhlutverk stjórnenda

· Mótun rekstarstefnu

· Persónuleg stefnumótun – með núvitun og markþjálfun

· Rýnifundir

· Samningatækni

· Sáttamiðlun fyrir stjórnendur

· Self navigation

· Stjórnun í sérfræðingaumhverfi

· Stjórnun félagasamtaka

· Sýnileg stjórnun

· Virðisgreining

· Þjónustustjórnun

· Þrautseigja á tímum breytinga og óvissu

Lög
· Neytendaréttur

· Lög um persónuvernd

· Vinnuréttur

· Lög um fasteignalán

· Lög um peningaþvætti
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