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OPNI HÁSKÓLINN Í HR
Lengri námslínur 
Námskeið Opna háskólans í HR eru sniðin að þörfum sérfræðinga og stjórnenda í íslensku 
atvinnulífi. Lengri námslínur eru allt frá einni önn að einu ári og henta vel samhliða starfi. 
Meginmarkmið lengri námslína er að veita þátttakendum viðurkenningu í sínu fagi og auka 
þekkingu þeirra og færni innan ákveðinna fagsviða.

Leiðbeinendur
Leiðbeinendur við Opna háskólann í HR eru ýmist sérfræðingar akademískra deilda 
Háskólans í Reykjavík, fulltrúar atvinnulífsins eða erlendir gestafyrirlesarar.

Fagráð
Námslínur Opna háskólans í HR eru hannaðar í samráði við fagráð. Þau eru skipuð 
sérfræðingum akademískra deilda HR og samstarfsaðilum úr íslensku atvinnulífi.
Erlendar fyrirmyndir eru jafnframt hafðar að leiðarljósi.

Samstarf við atvinnulífið
Starfsemi Opna háskólans í HR grundvallast á samvinnu við atvinnulífið. Opni háskólinn í 
HR hefur sett á fót fjölda námskeiða í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir sem miða að því 
að bæta árangur og færni starfsmanna. Kennsluefni er byggt á starfi innan deilda HR og  
annarra sérfræðinga og lagað að þörfum viðskiptavina.

Einingar og vottanir
Með lengri námskeiðum Opna háskólans í HR öðlast nemendur í mörgum tilvikum ígildi 
eininga sem gilda í námi við akademískar deildir Háskólans í Reykjavík
eða alþjóðlega vottun.
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4 Opni háskólinn í HR

Námslotur:
•   Reikningshald
•   Skattskil
•   Excel

Leiðbeinendur:
•   Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte
•   Helga Hauksdóttir, héraðsdómslögmaður hjá Land lögmönnum
•   Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

Almennir bókarar - fjarnám

Markmið námsins er að auka færni þátttakenda í bókhaldi og er áhersla lögð á að námið nýtist í starfi. Farið verður í gegnum hlutverk bókara, 
tilgang bókhalds og bókhaldslögin kynnt. Ennfremur verður fjallað um hagnýt atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur s.s. 
staðgreiðslu, tekjuskráningu, útgáfu reikninga, rekstrarkostnað, virðisaukaskatt, skattskyldu og undanþágur.

Í upplýsingatækni verður kennd notkun á Excel við bókhald. Farið verður yfir almenna notkunarmöguleika forritsins ásamt því að kenna 
þátttakendum að setja upp töflur, nota formúlur og ýmislegt fleira sem tengist notkun þess í daglegu lífi og starfi. Að loknu námskeiði ættu 
þátttakendur meðal annars að þekkja helstu atriði viðskiptamanna-, launa- og lánadrottnabókhalds.

Kennsla fer fram í fjarnámi en staðarlota verður haldin í Reykjavík í lok námsins. Fyrirlestrar eru aðgengilegir á sameiginlegu vefsvæði 
nemenda.

Hefst: 15. febrúar 2017
Lengd: 48 klst.
Verð: 165.000 kr.

„Námið gaf mér aukna innsýn í 
viðfangsefni sem ættu að vera 
öllum þeim sem fást við bókhald 
kunnug. Það er hagnýtt og eykur 
færni og skilning sem hefur nýst 
mér í starfi.“

Ingunn S. Unnsteinsdóttir 
Kristensen
Aðstoðarframkvæmdastjóri
Mjölnis MMA
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Hefst: 17. september 2016
Verð: 525.000 kr.

Námslotur:
•   Upplýsingatækni
•   Framleiðsla og gæðastjórnun
•   Áætlanagerð í verkefnum
•   Forysta og samskipti / Leiðtogafræði
•   Aðferðir við ákvörðunartöku

Leiðbeinendur:
•   Dr. Hlynur Stefánsson, lektor í rekstrarverkfræði við tækni- og verkfræðideild HR
•   Dr. Páll Jensson, prófessor við tækni- og verkfræðideild HR
•   Eðvald Möller, aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
•   Sigurður Ragnarsson, MBA, sviðsstjóri viðskiptafræðisviðs Háskólans á Bifröst

Almennir bókarar - fjarnám APME verkefnastjórnun - fjarnám

Gott skipulag og vönduð verkefnastjórnun eykur skilvirkni í daglegum störfum. APME verkefnastjórnun er nám samhliða vinnu, kennt í fjarnámi 
og í staðarlotum. Námið er skipulagt í samstarfi við tækni- og verkfræðideild HR.

Markmið námsins er m.a. að leiðbeina nemendum að útbúa heildstæða verkefnisáætlun og framkvæma árangursmælingar. Farið verður yfir 
gerð verkáætlana og kostnaðarútreikninga í forritinu MS Project. Farið verður í greiningu framleiðsluferla og uppbyggingu stefnumiðaðra 
gæðakerfa ásamt því sem nemendur læra tölfræði, notkun og greiningu líkana og aðferðir til að taka ákvarðanir þegar óvissa ríkir um 
niðurstöður. Í lok náms þreyta nemendur próf sem veitir þeim alþjóðlega IPMA vottun samkvæmt stigi D sem er staðfesting á þekkingu á sviði 
aðferðafræði verkefnastjórnunar.

Á bak við hvert námskeið liggja u.þ.b. 120-180 klukkustundir í vinnuframlagi. Við mat á vinnuframlagi er áætluð tímasókn í staðarlotum, 
undirbúningur fyrir heimavinnu, hlustun á hljóðglærur, próftaka, prófundirbúningur og verkefnavinna. 

Við lok námsins fá nemendur afhent prófskírteini og staðfestingu á námsárangri. Nemendur þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum með 
lágmarkseinkunn.

„Námið er afar hagnýtt, fjölbreytt 
og tengt við raunveruleg 
verkefni og ætti að nýtast öllum, 
sama hvar þeir eru staðsettir í 
skipulagsheildinni. Það hefur 
auðveldað mér alla skipulagsvinnu 
hvað varðar einstök verkefni og 
verkefnastöðu.“

Birkir Guðlaugsson
LS Retail Partner Operations
Team Member

(Applied Project Management Expert)
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Námslotur:
•   Grundvallaratriðin - Handbók
    stjórnarmanna
•   Hlutverk og verklag stjórna 
•   Stefnumótun og ábyrgir stjórnarhættir 
•   Fjárhagsleg viðfangsefni stjórna 
•   Samfélagsleg ábyrgð og
    viðskiptasiðfræði 
•   Endurskoðun og áhættustýring 
•   Lagaleg viðfangsefni stjórna 
•   Verklag og teymisvinna

Leiðbeinendur:
•   Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins
•   Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur á fyrirtækjasviði KPMG
•   Helga Harðardóttir, endurskoðandi hjá KPMG
•   Magnús Hrafn Magnússon, hæstaréttarlögmaður
•   Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR
•   Tanya Zharov, lögfræðingur og aðstoðarforstjóri Íslenskrar erfðagreiningar
•   Dr. Þóranna Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar HR
•   Dr. Auður Arna Arnardóttir, lektor við viðskiptadeild HR
•   Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna

Markmið námsins er að efla árangur, ábyrgð og trúverðugleika íslenskra fyrirtækja með því að styrkja faglegan grunn stjórnarmanna m.a. með 
þjálfun á sviði lagalegra, rekstrarlegra, fjárhagslegra og siðferðislegra viðfangsefna.

Námið samanstendur af átta lotum sem eru ætlaðar stjórnarmönnum fyrirtækja, stofnana og eftirlitsskyldra aðila samkvæmt skilyrðum FME 
sem og þeim sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarsetu.

Námið er kjörið fyrir þá aðila sem sitja í stjórnum eða hafa hug á því að gefa kost á sér til stjórnarsetu.

Hefst: 14. september 2016 og 15. febrúar 2017
Lengd: 30 klst.
Verð: 245.000 kr.

„Námið tekur skilmerkilega á 
öllum hlutverkum stjórnarmanna 
og ljóst að stjórnir fyrirtækja 
verða faglegri með 
stjórnarmönnum sem hafa farið 
í gegnum þetta nám. Einnig 
var góð yfirferð á mismunandi 
stjórnarháttum í öðrum löndum 
sem kemur sér vel í alþjóðlegu 
viðskiptaumhverfi.“

Ragnar Bjartmarz
Forstöðumaður viðskiptaþróunar 
á alþjóðasviði Eimskipa
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Ábyrgð og árangur stjórnarmanna

Námslotur:
•   Introduction to Hospitality and Tourism Management      
•   Managing Information Systems                                     
•   Business Communication                                                      
•   Introduction to Industry Experience         
•   Foreign Language:  German
•   Food Service Studies & Operations 
•   Principles of Accounting
•   Public Speaking
•   Wine and Beverage Management 
•   Rooms Division Operations

Leiðbeinendur:
•   Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
•   Erlendína Kristjánsson, M.Paed og stundakennari við HR
•   Birna Bragadóttir, MBA, ráðgjafi hjá Capacent
•   Árni Sólonsson, MSc International Hospitality Management og hótelstjóri
•   Hallgrímur Sæmundsson, framreiðslumeistari og kennari við MK
•   Svava Margrét Sigurðardóttir, þýskukennari við HR

Hótelstjórnun og veitingahúsarekstur
í samstarfi við César Ritz Colleges

Námið er í samstarfi við César Ritz Colleges í Sviss, sem er einn af virtustu skólum heims í hótel- og veitingahúsarekstri. Um er að ræða 
tveggja anna hagnýtt og faglegt nám sem veitir góðan undirbúning fyrir alþjóðlegar stjórnunarstöður innan hótel- og veitingahúsageirans. 

Eftir fyrsta árið ljúka nemendur diplómanámi í hótel- og veitingahúsarekstri frá Opna háskólanum í HR og César Ritz Colleges og eiga þess kost 
síðar að ljúka BA-námi frá samstarfsskólanum í Sviss.

Kennsla fer fram á ensku. Námið er lánshæft hjá LÍN

Hefst: 19. september 2016
Lengd: 2 annir
Verð: 1.050.000 kr.

„Námið er fjölbreytt og hagnýtt. 
Helsti styrkleiki þess er tengingin 
við atvinnulífið þar sem áhersla 
er lögð á vettvangsferðir og 
gestafyrirlestra sem gefa 
nemendum tækifæri til að 
mynda tengsl við stjórnendur 
innan atvinnugreinarinnar. 
Þetta kemur sér vel þegar út á 
vinnumarkaðinn er komið.“

Garðar Gunnlaugsson
Knattspyrnumaður
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Námslotur:
•   Stefnumiðuð mannauðsstjórnun
•   Ráðningar, starfsþróun og jafnrétti á vinnustað
•   Stjórnandinn í hlutverki markþjálfans
•   Frammistöðustjórnun, hvatning og endurgjöf
•   Mannauðs- og straumlínustjórnun 
•   Vinnuréttur
•   Jákvæð stjórnun og gildi góðrar liðsheildar

Leiðbeinendur:
•   Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA, aðjúnkt og forstöðumaður meistaranáms við
    viðskiptadeild HR
•   Ketill Berg Magnússon, MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við HR
•   Guðrún Högnadóttir, MHA, framkvæmdastjóri FranklinCovey á Íslandi
•   Ingunn Björk Vilhelmsdóttir, MBA, ráðgjafi og eigandi Attentus 
•   Aðalheiður Sigursveinsdóttir, MBA, ráðgjafi hjá Expectus
•   Páll Rúnar Kristjánsson, hdl. LL.M. hjá Málflutningsstofu Reykjavíkur | Reykjavík Legal
•   Dr. Hafrún Kristjánsdóttir, aðjúnkt og sviðsstjóri við tækni- og verkfræðideild HR

Mannauðsstjórnun og leiðtogafærni

Verðmæti fyrirtækja og stofnana velta ekki hvað síst á mannauðnum sem þar starfar hverju sinni.  Sýnt hefur verið fram á að skilvirk og 
stefnumiðuð mannauðsstjórnun skilar sér í bættum rekstri og frammistöðu skipulagsheilda. 

Námslínan þjálfar þátttakendur í mannauðsstjórnun í öllum sínum fjölbreytileika.  Meðal viðfangsefna eru stjórnun, ráðningar, vinnuréttur og 
markþjálfun. Námið byggist á fjölbreyttum kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi aðferða við þróun og eflingu 
mannauðs.

Innifalið í náminu eru tveir tímar í markþjálfun.

Hefst: 14. september 2016
Lengd: 56 klst.
Verð: 410.000 kr.

N Ý T T
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Námslotur:
•   Kynning og hópefli 
•   Fyrri staðarlota 
•   Seinni staðarlota
•   Vöktuð samtöl og hringborðsumræður

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.
     Stjórnarformaður alþjóðlegrar stjórnar ICF (International Coach Federation).

Markþjálfun (Executive Coaching)

Markþjálfun má beita á ýmsa vegu og hún miðar sérstaklega að því að bæta árangur einstaklinga og skipulagsheilda. Nám í markþjálfun veitir 
nemendum tækifæri til að þróa leiðtogahæfni sína, laða fram það besta í starfsfólki og bæta árangur  í lífi og starfi. 

Markþjálfun í Opna háskólanum í HR er hagnýtt nám á háskólastigi þar sem grunnurinn er lagður að alþjóðlegri ACC vottun nemenda (e. 
Associate Certified Coach). Í náminu öðlast nemendur traustan grunn til að starfa sjálfstætt sem markþjálfar og geta í kjölfarið hafið ACC 
vottunarferli á vegum Alþjóðlegu markþjálfasamtakanna (e. International Coach Federation).

Námið byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum, hagnýtum verkefnum og þjálfun í notkun mismunandi aðferða.

Hefst: 15. september 2016
Lengd: 77 klst.
Verð: 690.000 kr.

„Ég er búin að læra víða, bæði 
í innlendum og erlendum 
háskólum, og ég verð að 
segja að markþjálfunarnámið 
við Opna háskólann í HR er á 
heimsmælikvarða. Það er bæði 
mjög skemmtilegt og lærdómsríkt. Á 
stuttum tíma var ég komin með fulla 
verkfæratösku til að vinna með sem 
stjórnendamarkþjálfi. Námið nýtist 
einstaklega vel í mínu starfi sem 
stjórnendaþjálfi, stjórnarformaður 
og ráðgjafi í stefnumótun. Í náminu 
lærði ég heilmikið um sjálfa mig 
og hvernig ég vil taka næstu skref 
í eigin þroska og styðja aðra við 
að ná markmiðum sínum. Ég mæli 
heilshugar með náminu.“

Þórdís Jóna Sigurðardóttir
Eigandi Manifesto ehf., 
stjórnarformaður Hjallastefnunnar, 
sjálfstæður ráðgjafi og 
stjórnendamarkþjálfi
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Námslotur:
•   Forysta til framfara                                      
•   Persónuleg þróun I / Markþjálfun
•   Rekstur og verðmætasköpun 
•   Straumlínustjórnun
•   Samfélagsleg ábyrgð / Breytingastjórnun 
•   Stefnumótun / Árangur á markaði 
•   Samningatækni / Persónuleg þróun II

Leiðbeinendur:
•   Almar Guðmundsson, MBA, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 
•   Cheryl Smith, MCC stjórnendamarkþjálfi, framkvæmdastjóri Leadscape Learning Inc. 
•   Guðrún Högnadóttir, MHA, framkvæmdarstjóri FranklinCovey á Íslandi 
•   Ketill Berg Magnússon, MBA, framkvæmdastjóri Festu og stundakennari við viðskiptadeild HR 
•   Kristján Vigfússon, MBA, forstöðumaður MBA-náms við HR og aðjúnkt við viðskiptadeild HR 
•   Pétur Arason, MSc., Chief challenger of status quo hjá Manino 
•   Dr. Valdimar Sigurðsson, dósent við viðskiptadeild HR 
•   Dr. Þóranna Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar HR 
•   Þórdís Jóna Sigurðardóttir, MBA, sjálfstætt starfandi markþjálfi, ráðgjafi og eigandi Manifesto 
•   Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson, dósent við viðskiptadeild HR

PMD stjórnendanám HR  (Programme for Management Development)

Sívaxandi kröfur eru gerðar til stjórnenda samtímans. Í þeim hröðu breytingum sem ríkja í nútímaþjóðfélagi er mikilvægt að stjórnendur séu 
meðvitaðir um persónulega þróun sem er grunnundirstaða þess að stjórnendur geti orðið góðir leiðtogar.

PMD stjórnendanám HR er hannað að alþjóðlegri fyrirmynd og lagað að íslenskum aðstæðum til að efla faglega þekkingu stjórnenda, auka 
færni þeirra, frammistöðu og frumkvæði í dagsins önn. PMD stjórnendanám HR er kjörið fyrir stjórnendur sem vilja bæta við menntun sína og 
auka hæfni samhliða starfi án þess að skuldbinda sig til langtímanáms. 

Kennslan byggir að miklu leyti á hagnýtum verkefnum tengdum atvinnulífi og alþjóðaumhverfi. Námið samanstendur af sjö tveggja daga 
kennslulotum með um það bil fjögurra vikna millibili. Tveir tímar í markþjálfun eru innifaldir í verði námskeiðs.

Hefst: 22. september 2016
Lengd: 108 klst.
Verð: 770.000 kr.

„Námið er fjölbreytt og hagnýtt 
og hefur eflt mig í að takast 
á við helstu áskoranir í starfi 
mínu sem stjórnandi. Námið 
er skemmtilegt og snertir 
á flestum viðfangsefnum 
stjórnunar. Nemendahópurinn 
hafði fjölbreytta reynslu úr 
atvinnulífinu, sem gaf náminu 
aukna dýpt. Allt skipulag og 
utanumhald námsins var til 
mikillar fyrirmyndar.“

Hrafnhildur Tómasdóttir
Sviðsstjóri ráðgjafar-
og vinnumiðlunarsviðs 
Vinnumálastofnunar
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Námslotur:
•   Tíma- og verkefnastjórnun
•   Samningatækni
•   Bókhald og ársreikningar
•   Stofnun og rekstur
•   Fjármálastjórnun
•   Stjórnun
•   Markaðsfræði

Leiðbeinendur:
•   Alda Sigurðardóttir, MBA, ACC stjórnendamarkþjálfi og eigandi Vendum ehf. 
•   Ásmundur Helgason, MBA, eigandi Dynamo Reykjavík
•   Jón Hreinsson, MBA, fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
•   Kristján Vigfússon, MBA, forstöðumaður MBA-náms við HR 
•   Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi  hjá Deloitte 

PMD stjórnendanám HR  (Programme for Management Development) Rekstrar- og fjármálanám

Nám fyrir þá sem vilja auka færni sína í rekstri og fjármálum fyrirtækja og stofnana. Í náminu verður farið yfir helstu þætti við stofnun 
fyrirtækja, markaðsmál, samningatækni og verkefnastjórnun. 

Unnin eru hagnýt verkefni þar sem lögð er áhersla á þátttöku nemenda. Nemendahópurinn hefur í gegnum tíðina haft fjölbreyttan bakgrunn og 
leiðbeinendur eru með víðtæka reynslu úr atvinnulífinu.

Hefst: 19. september 2016
Lengd: 54 klst.
Verð: 215.000 kr.

„Í náminu öðlaðist ég betri 
skilning á rekstri, fékk góða 
innsýn í markaðsmál fyrirtækja 
og hef jafnframt aukið afköst í 
starfi. Leiðbeinendurnir eru miklir 
reynsluboltar úr atvinnulífinu 
sem höfðu unun að því að miðla 
námsefninu og sinni reynslu.“

Maren Lind Másdóttir
Stjórnandi farangurskerfa
hjá Isavia
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Námslotur:
•   Stafræn markaðssetning í hnotskurn
•   Leitarvélar, leitarvélabestun og efnismarkaðssetning 
•   Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar - vinnustofa í
    Google AdWords 
•   Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning 
•   Almannatengsl á netinu 
•   Samfélagsmiðlar, veirumarkaðssetning og umtal 
•   Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu 
•   Markaðssetning á snjallsímum og spjaldtölvum
•   Framtíðin í stafrænni smásölu
•   Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun
•   Vefgreiningar
•   Stefnumótun stafrænna markaðsherferða

Leiðbeinendur:
•   Dr. Valdimar Sigurðsson, dósent í markaðsfræði og
     neytendasálfræði við viðskiptadeild HR 
•   Ari Steinarsson, sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu
    og framkvæmdastjóri Reykjavík Sailors  
•   Andrés Jónsson, sérfræðingur í almannatengslum,
    eigandi Góðra samskipta

Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu

Í síbreytilegu stafrænu markaðsumhverfi finna fyrirtæki í vaxandi mæli fyrir aukinni samkeppni þegar kemur að leiðum til að ná til viðskiptavina 
sinna. Nám í stafrænni markaðssetningu og viðskiptum á netinu er unnið í samstarfi við viðskiptadeild HR og starfandi sérfræðinga á þessu 
sviði. Mikil áhersla er lögð á að námið sé hagnýtt þannig að það nýtist nemendum sem allra best í starfi. Í náminu er farið í stefnumótun og 
greiningar á árangri stafrænnar markaðssetningar. Að náminu kemur fjöldi gestafyrirlesara úr atvinnulífinu sem sýna hvernig hægt er að 
nálgast viðfangsefnið út frá íslenskum veruleika. Auk þess takast nemendur á við raundæmi í viðskiptum á netinu. Boðið verður upp á eins 
dags vinnustofu þar sem nemendur geta unnið að sínum eigin verkefnum undir leiðsögn leiðbeinanda.

Hefst: 22. september 2016
Lengd: 120 klst.
Verð: 470.000 kr.

„Námið er mjög gott fyrir alla 
sem koma að markaðssetningu 
í dag. Skemmtilegt nám sem 
heldur manni á tánum og nýtist 
í allri markaðssetningu og 
viðskiptum á netinu.“

Ívar Trausti Jósafatsson
Markaðsmaður og hlaupa-og 
lífsstílsþjálfari
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Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu Straumlínustjórnun

Sífellt fleiri fyrirtæki og stofnanir eru farin að nýta aðferðir straumlínustjórnunar til umbóta og hagræðingar í rekstri.

Nám í straumlínustjórnun hentar sérstaklega sérfræðingum og stjórnendum framleiðslu- og þjónustufyrirtækja sem hafa hug á því að efla 
umbótastarf og straumlínulaga ferli með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi. Í náminu er farið vel yfir grunnhugmyndafræði straumlínustjórnunar 
og áhersla lögð á að nemendur skilji og vinni verkefni með þeim aðferðum og tólum sem liggja til grundvallar innleiðingu fyrirtækja á 
straumlínustjórnun.

Námið er vottað af SME (Society of Manufacturing Engineers) og gefst nemendum kostur á að þreyta próf sem er liður í Lean Bronze 
vottunarferli.

Hefst: 20. september 2016
Lengd: 64 klst.
Verð: 520.000 kr.

„Leiðbeinendur á námskeiðinu 
hafa mikla reynslu af ólíkum 
aðstæðum fyrirtækja í 
innleiðingu á straumlínustjórnun 
og hvaða tæki og tól eiga 
best við hverju sinni. Þeir 
hafa einnig góða þekkingu á 
hugmyndafræðinni og fjölbreytt 
tengsl við atvinnulífið. Það var 
líka lærdómsríkt að fá að kynnast 
fyrirtækjum sem eru komin vel 
á veg í innleiðingu og heyra 
fjölbreyttar reynslusögur frá 
þeim.“

Signý Jóna Hreinsdóttir
Verkefnastjóri virðisþróunar
hjá Mílu

Námslotur:
•   Straumlínustjórnun og hefðbundnar
    stjórnunaraðferðir
•   Sóun og virðissköpun
•   Straumlínustjórnun og stöðugar umbætur (Kaizen)
•   Sýnileg stjórnun
•   5S aðferðafræðin
•   Virðisstraumar og kortlagning virðisstrauma
•   Samantekt og Lean-stjórnandinn

Leiðbeinendur:
•   Pétur Arason, MSc, Chief challenger of status quo hjá Manino 
•   Viktoría Jensdóttir, MSc, verkefnastjóri á verkefnastofu hjá skrifstofu forstjóra
     Landspítalans. 
•   Þórunn María Óðinsdóttir, MSc, verkefnastjóri á ráðgjafasviði KPMG
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Leiðbeinendur:
•   Bjarni Aðalgeirsson, hdl. fulltrúi hjá Juris

•   Einar Farestveit, hdl. hjá Lögmönnum Höfðabakka

•   Einar Örn Davíðsson, hdl. og sjálfstætt starfandi lögmaður

•   Magnús H. Magnússon, hrl. hjá Sigurjónsson og Thor ehf.

•   Sigurður Guðmundsson, hdl. hjá Arion banka

•   Stefán A. Svensson, hrl. eigandi Juris

•   Vífill Harðarsson, hrl. eigandi Juris 

•   Jóhann Viðar Ívarsson, MBA, ráðgjafi hjá IFS greiningu

•   Dr. Ólafur Ísleifsson, framkvæmdastjóri gæðamála við Háskólann á Bifröst 

•   Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte

•   Birna Hlín Káradóttir, yfirlögfræðingur hjá Fossar markaðir 

•   Íris Arna Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur Virðingar hf. 

•   Páll Ammendrup Ólafsson, MSc., sérfræðingur á fyrirtækjasviði Kviku 

•   Marinó Örn Tryggvason, forstöðumaður hjá Arion banka 

•   Sigurður Erlingsson, MBA, ráðgjafi og fv. forstjóri Íbúðalánasjóðs 

Verðbréfaviðskipti

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. Opni háskólinn í HR annast framkvæmd prófa í verðbréfaviðskiptum auk undirbúningsnámskeiða.

Verðbréfaviðskipti 1: Farið er yfir grunnatriði í lögfræði og réttarreglur á sviðum sem varða störf á fjármagnsmarkaði.

Verðbréfaviðskipti 2: Farið er yfir grundvallaratriði fjármálafræðinnar, vaxtaútreikning, tímavirði fjármagns, fjármagnskostnað fyrirtækja, 
aðferðir við mat á fjárfestingum og greiningu ársreikninga.

Verðbréfaviðskipti 3: Farið er yfir lög og reglur á fjármagnsmarkaði, markaðsviðskipti, tegundir verðbréfa, samval verðbréfa og 
verðbréfasöfn, fjárvörslu, ráðgjöf o.fl. Nemendum er kennt að fletta upp í íslenskum réttarheimildum um fjármagnsmarkaðinn og að túlka og 
heimfæra upp á raunhæf tilvik. 

Hefst: September 2016
Lengd: 60 klst.
Verð: 125.000 kr.

1 2 3
Hefst: Nóvember 2016
Lengd: 60 klst.
Verð: 125.000 kr.

Hefst: Febrúar 2017
Lengd: 72 klst.
Verð: 155.000 kr.

„Námið hefur nýst mér á 
mörgum sviðum í mínu starfi. 
Meðal annars er lögð áhersla 
á að efla þekkingu á lögum um 
fjármálafyrirtæki. Sú þekking 
hefur gagnast mér vel í mínu 
starfi hjá LSR. Mér finnst 
helstu styrkleikar námsins 
vera fjölbreytni í námsefni og 
möguleikar á tengslamyndun.“

Lilja Lind Pálsdóttir
Sérfræðingur í lífeyrisdeild LSR
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Verðbréfaviðskipti

Námslotur:
•   Reikningshald
•   Skattskil
•   Upplýsingakerfi
•   Excel dæmatímar

Leiðbeinendur:
•   Lúðvík Þráinsson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi hjá Deloitte
•   Páll Daði Ásgeirsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte
•   Gunnar Egill Egilsson, héraðsdómslögmaður hjá Nordik lögfræðiþjónustu
•   Guðmundur Ingólfsson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte
•   Davíð Halldórsson, verkefnastjóri hjá KPMG

Viðurkenndir bókarar

Námið er einkum ætlað starfsfólki bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja ásamt sjálfstætt starfandi bókurum.
Æskilegt er að umsækjendur hafi haldbæra reynslu af bókhaldi.

Námið undirbýr nemendur fyrir próf á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis til viðurkenningar bókara skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 
um bókhald sem fram fara á haustönn 2016. Námið er í boði bæði sem staðarnám og fjarnám. Fyrirlestrar eru aðgengilegir á sameiginlegu 
vefsvæði nemenda.

Hefst: 15. ágúst 2016
Lengd: 132 klst.
Verð: 209.000 kr.

„Hjá Opna háskólanum í HR eru 
framúrskarandi leiðbeinendur 
og annað starfsfólk sem leggur 
sig fram um að námið nýtist 
nemendum sem best. Við 
lærðum m.a. að gera ársreikning, 
virðisaukaskattsuppgjör, fletta 
upp í lögum og nýta okkur 
opinbera upplýsingavefi. Námið 
nýtist mér mjög vel til að takast á 
við mín daglegu verkefni.“

Sigrún Þórðardóttir
Bókari hjá Íslenskum 
endurskoðendum Bíldshöfða
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Námslotur:
•   Pivot töflur og gröf - Excel
•   SQL gagnagrunnar
•   Forritun I og II
•   Power Pivot –  Excel
•   Business Intellligence 
•   Vöruhús gagna
•   R – tölfræðivinnsla
•   Að breyta gögnum 
•   Power View
•   Power Query

Leiðbeinendur:
•   Dr. Anna Helga Jónsdóttir, aðjúnkt í tölfræði við HÍ 
•   Dr. Bjarki Þór Elvarsson, ráðgjafi hjá tölfræðimiðstöð HÍ og Hafrannsóknarstofnun
•   Grímur Sæmundsson, MBA, sérfræðingur hjá Sjóvá
•   Kjartan R. Guðmundsson tölvunarfræðingur hjá Íslenskri erfðagreiningu
•   Dr. Páll Ríkharðsson, dósent við viðskiptadeild HR og forstöðumaður meistaranáms 
•   Dr. Sigrún Helga Lund, lektor í líftölfræði við HÍ 
•   Dr. Yngvi Björnsson, forseti tölvunarfræðideildar HR

Vinnsla og greining gagna  (Data Analytics)

Árangur skipulagsheilda í síbreytilegum heimi byggir í auknum mæli á greiningu gagna til stuðnings ákvörðunartöku. Það er því sífellt 
mikilvægara að átta sig á þeim verðmætum sem felast í gögnum, svo og að hafa kunnáttu á þeim aðferðum og verkfærum sem hægt er að
nota við greiningu og framsetningu þeirra.

Námið tekur á öllu greiningarferlinu, allt frá því að nálgast og vinna gögn í gagnasöfnum, undirstöðuatriðum forritunar, greiningu með 
mismunandi verkfærum, svo og framsetningu gagna. Það byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum, raunhæfum verkefnum og þjálfun í notkun 
mismunandi verkfæra og aðferða.

Hefst: 13. september 2016
Lengd: 132 klst.
Verð: 440.000 kr.

„Starf mitt hjá Orkustofnun felst 
að miklu leyti í gagnavinnslu. 
Námið nýtist mér vel í því starfi 
þar sem það veitti mér fleiri tæki 
og tól til úrvinnslu gagna sem 
hafa aukið afköst mín. Námið 
veitir manni grunnþekkingu og 
opnar tækifæri til að bæta enn 
frekar við þá þekkingu.“

Ágústa Steinunn Loftsdóttir
Verkefnastjóri eldsneytis og 
vistvænnrar orku hjá Orkustofnun
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MarkaðsfræðiTækni

Stjórnun aðfangakeðjunnar

•   Arðsemismat og áætlanir   

•   Business intelligence  

•   Excel - grunnur og framhald  

•   Forritun I og II  

•   Framleiðslu- og þjónustustjórnun  

•   Líkanagerð fyrir rekstraráætlanir  

•   One Note  

•   Pivot töflur og gröf  

•   Power pivot  

•   Power view  

•   R-tölfræðiúrvinnsla  

•   SQL gagnagrunnar  

•   Vöruhús gagna  

•   Vöruþróun og nýsköpun í hugbúnaðargerð

Framboð styttri námskeiða haustið 2016

•   Almannatengsl á netinu  

•   Árangur á markaði - fyrir stjórnendur  

•   Framsögn og ræðumennska  

•   Framtíðin í stafrænni smásölu  

•   Google Adwords - vinnustofa  

•   Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar  

•   Krísustjórnun  

•   Leitarvélar, leitarvélabestun og efnismarkaðssetning  

•   LinkedIn  

•   Markaðsáætlanagerð  

•   Markaðssetning á leitarvélum  

•   Markaðssetning á snjallsímum og spjaldtölvum  

•   Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning  

•   Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu  

•   Samfélagsmiðlar, veirumarkaðssetning og umtal  

•   Stafræn markaðssetnining í hnotskurn  

•   Stefnumótun stafrænna markaðsherferða  

•   Stefnumótun vefja  

•   Sölutækni og sölustjórnun  

•   Sölutækni og sölustjórnun  

•   Vefborðar  

•   Vefgreiningar  

•   Viðburðastjórnun  

•   Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun  

•   Vörumerkjastjórnun

•   Flutningar, vörudreifing og kolefnisfótspor fyrirtækja

•   Innkaupa og birgðastýring

•   Söluspár, eftirspurn og áætlanir

•   Vörustjórnun

Styttri námskeið Opna háskólans í HR á sviðum tækni, viðskipta og laga eru allt að 30 klst. að lengd. 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 vefnum opnihaskolinn.is eru ítarlegri 
upplýsingar um öll námskeið, leiðbeinendur, 
verð og skráningu.
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Fjármál

Stjórnun og stefnumótun

Lög

•   Árangursrík samskipti     

•   Breytingastjórnun

•   Design thinking stefnumótun

•   Forysta til framfara    

•   Jafningjastjórnun    

•   Krefjandi starfsmannamál    

•   Krísustjórnun    

•   Leader as a coach    

•   Leiðarvísir forstjóra að jafnrétti

•   Mannauðsstjórnun    

•   Nýir stjórnendur    

•   Samfélagsleg ábyrgð    

•   Samningatækni    

•   Skapandi og gagnrýnin hugsun    

•   Stefnumótun    

•   Stjórnarfundir og fundarstjórnun    

•   Stjórnun félagasamtaka    

•   Styðjandi leiðtogi í stöðugum umbótum    

•   Sýnileg stjórnun

•   Þjónandi forysta og markþjálfun

Framboð styttri námskeiða haustið 2016
•   Áætlanagerð í rekstri      

•   Beyond budgeting     

•   Excel í starfi bókarans      

•   Fjármál fyrir stjórnendur      

•   Greining ársreikninga      

•   Innri endurskoðun     

•   Rekstur og verðmætasköpun      

•   Samstæðureikningsskil      

•   Skattskil rekstraraðila      

•   Tekjuskattsskuldbinding      

•   Upplýsingatækni í reikningshaldi

•   Verðmat fyrirtækja     

•   Viðskiptatækifæri og fjárfestingar

•   Samkeppnisréttur

•   Neytendaréttur

•   Vinnuréttur
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Samstarfsverkefni með 
atvinnulífinu
Opni háskólinn í HR hefur sett á fót fjölda námskeiðslína í samstarfi við starfsgreinar 
og fagsamtök sem miða að því að bæta árangur og færni starfsmanna á ákveðnum 
sviðum.

Dæmi um samstarfsverkefni:
   •   Vottun fjármálaráðgjafa í samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja,

        viðskiptabanka á Íslandi, viðskiptadeild HR, HÍ og Háskólann á Bifröst

   •   Tryggingaskólinn - vottun vátryggingafræðinga í samstarfi við

        vátryggingafélögin og lagadeild HR

   •   Stjórnendur í ferðaþjónustu í samstarfi við Samtök ferðaþjónustunnar 

   •   Stjórnendur í sjávarútvegi í samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

   •   Stjórnendur bílgreina í samstarfi við Bílgreinasambandið

   •   Stjórnendur í verslun og þjónustu í samstarfi við Samtök verslunar og þjónustu
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Stjórnendur í sjávarútvegi
„Námið var gagnlegt, fjölbreytt og fræðandi og stóð fullkomlega undir væntingum. 
Það nýtist stjórnendum í sjávarútvegi vel þar sem það veitir þátttakendum tækifæri 
til að kynnast nýjum aðferðum og skerpa á þekkingu sinni. Tengslamyndunin innan 
hópsins var ómetanleg.“

Freyja Önundardóttir
Útgerðarstjóri Önundar ehf.

Stjórnendur í bílgreinum
„Með náminu hef ég öðlast betri yfirsýn og er færari um að takast á við þær 
hindranir sem upp kunna að koma í starfi. Námið var í heildina mjög gott og í raun 
nauðsynlegt fyrir þá sem vilja ná lengra í sínu starfi. Auk þess var lærdómsríkt að 
mynda tengsl við aðra sem starfa innan bílgreina.“

Jón Haukur Ólafsson
Þjónustustjóri atvinnubílaverkstæðis Öskju

Stjórnun og forysta í ferðaþjónustu
„Námið gefur góðan hagnýtan grunn og  nýtist mjög vel í daglegu starfi við 
ferðaþjónustu. Sölu- og þjónustuhluti námsins var virkilega áhugaverður og mun 
án efa efla mig sem stjórnanda í framtíðinni. “

Monika K. Waleszczynska 
Deildarstjóri Iceland Rovers

Ljósmyndari:
Guðný Hilmarsdóttir
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Sérsniðnar lausnir
fyrir fyrirtæki og stofnanir
Opni háskólinn í HR starfar náið með akademískum deildum HR að því að sérsníða fræðslu 
fyrir fyrirtæki og stofnanir. Sérsniðnar lausnir eru ólíkar eftir áherslum fyrirtækja en efnistök 
eru einkum sótt til sérfræðinga HR, sérfræðinga í íslensku atvinnulífi sem og til erlendra 
samstarfsaðila og gestakennara.  

„Landsbankinn hefur átt í góðu samstarfi um sérsniðnar lausnir við Opna háskólann um 
árabil. Sérfræðingar þar hafa skilning  á þörfum atvinnulífsins og leggja sig fram um að 
vera í stöðugu og góðu sambandi við okkur.  Víðfeðmt tengslanet þeirra við sérfræðinga 
innanlands sem utan hefur nýst okkur vel  og samvinna við þarfagreiningu og uppsetningu 
lausna ávallt verið unnin af mikilli fagmennsku. Öll þjónusta Opna háskólans einkennist af 
góðu viðmóti og áreiðanleika.“

Halla Jónsdóttir
Fræðslustjóri Landsbankans

„Opni háskólinn í HR setti saman yfirgripsmikinn fræðslupakka fyrir okkur og notaði 
leiðbeinandinn viðfangsefni úr starfsemi Skeljungs í náminu. Námsefnið var einstaklega 
skemmtilegt og fræðandi enda sérstaklega sniðið að okkar þörfum sem gerði það að verkum 
að miklar umræður sköpuðust og hægt var að setja efnistökin í samhengi við það sem við 
vorum að fást við í daglegum störfum. Með þessari nálgun var viðfangsefnið nærtækara og 
gagnlegra fyrir hópinn. Fræðslan nýttist okkur því sérstaklega vel í þeim verkefnum sem við 
vorum að fást við og í þeirri vegferð sem við erum á.“

Lilja Erla Jónsdóttir
Forstöðumaður þróunar- og gæðamála hjá Skeljungi

„Samstarfið við Opna háskólann í HR hefur verið ákaflega gefandi og gert okkur kleift að 
brydda upp á nýbreytni í þjálfun stjórnendahópsins hjá Landsvirkjun. Við ákváðum að halda 
mánaðarlegar vinnustofur þar sem unnið var með raundæmi (case). Efnisval var í takti við 
nokkur meginstef í þróun stjórnunar hjá fyrirtækinu um leið og aðferðafræðin hvatti til virkrar 
þátttöku og skoðanaskipta í stjórnendahópnum. Viðtökur hafa verið mjög jákvæðar og eflt 
stemmningu og miðlun þekkingar í hópi stjórnenda hjá fyrirtækinu.“

Sturla Jóhann Hreinsson
Starfsmannastjóri Landsvirkjunar
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Afgreiðslutími skrifstofu er kl. 8:30 - 16:30 alla virka daga.
Símsvörun er alla virka daga kl. 8:30 - 16:30. Síminn er 599 6300.
Hægt er að hafa samband með því að senda tölvupóst á opnihaskolinn@hr.is.

opnihaskolinn.is

/opnihaskolinn

#haskolinnrvk




