
  
 

 
 

Lærdómsviðmið  í viðskiptafræði BSc nám 

Viðmið um æðri menntun og prófgráður. Viðskiptafræði BSc nám 

Bakklár stig 1.2, 180 – 240 ECTS. 
Bakkalárpróf veitir aðgengi að framhaldsnámi á stigum 2.1 og 2.2. Þó geta skólar eða 
deildir krafist ákveðinnar lágmarkseinkunnar fyrir aðgang að námi á stigum 2.1 og 2.2.  
Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærileg menntun. Einstakir skólar eða deildir 
geta gert sérstakar kröfur um samsetningu stúdentsprófsins.  
 

Bakkalárpróf í viðskiptafræði (stig 1.2) 

Bakkalárpróf í viðskiptafræði (BSc) í viðskiptadeild (VD) Háskólans í Reykjavík (HR) er skipulagt sem 3ja ára nám eða 6 annir. Til að ljúka náminu þarf 180 ECTS, þar af 144 ECTS í kjarna (24 námskeið, hvert er 6 ECTS), 24 ECTS í vali (4 námskeið) og BS 
lokaverkefni sem er 12 ECTS. Á hverri önn taka nemendur í dagskóla og í fjarnámi 5 námskeið. Þannig geta nemendur lokið bakkalárprófi á 3 árum. Með því að taka tiltekin námskeið í vali geta nemendur kosið að útskrifast með áherslu á mismunandi 
sviðum, en þá þarf að taka að minnsta kosti 3 námskeið á áherslu (18 ECTS) umfram það sem er í kjarna og BS lokaverkefni á sama sviði (12 ECTS). Þessi svið eru alþjóðaviðskipti, fjármál og hagfræði, stjórnun og markaðsfræði, reikningshald og 
endurskoðun.  

Einnig er hægt að ljúka BSc námi í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein eða með tölvunarfræði sem aukagrein.       

Við lok BSc náms í viðskiptafræði skulu neðangreind viðmið vera uppfyllt. 

 Þ E K K I N G 

Við útskrift býr nemandi yfir þekkingu innan viðskiptafræðanna. Í því felst að nemandi hafi 
öðlast: 

1. Almennan skilning og innsæi í helstu kenningar og hugtök. 
2. Hafi vitneskju um nýjustu þekkingu á völdu sviði, 
3. Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni. 

Lærdómsviðmið fyrir BSc í viðskiptafræði tilrriia að  aid afar próflrrððiiar lrt irie aðfrrððm ul vrrkiali grkkiilar iiiai viðskiptafræði riis ul  ér lrriiir: 

1 * Skilur hlutverk allra helstu undirstöðugreina innan viðskiptafræða, svo sem stærðfræði, tölfræði, rekstrar- og fjárhggsbórhaldi árdókdkggrhaldi rhggárædi fjáájaáái á  apgdkghgrókdi ggsbákák og áháóhæggárædð 

1 Grgáá gódagárdkg og apgg kpsággá þróódkgá j págáá géágróhád vdæghkggrgkáá vdægód ghgáræd og grkgláh gárdkhi gvo grá haþsbæhvdægód gáái fjáájahámáóáæáái áhkkháæggáræáá þðáðgð vdkkágjagárædi ghákdkghgrókd og ardægoghgárædi 
krygrklhrrgæáki vdægód ghamggárædi gáááóvmæahgáræd og vdægód ghgdægárædð    

1 Grt  ggópág ákldággmæáhgádæd dkkhk ardghá- og á  apgdkghgrókdð 

2 Þróód þrá hægráædá grá srdt rá vdæ grdkdkgá og  ávdkkgaá ghgkh   gárdkdkkdð 

3    Grgáá ámóggát rvrákdg gárædarg þróódkg   vdægód ghgáræd vráæáá ta og þróód þrá v gdklhargá kjaghkdá og grókdargá hægráædá grá koghæhá ráá   gárdkdkkdð 

  L E I K N I 

Við útskrift getur nemandi beitt aðferðum og verklagi viðskiptageirans eða fræðasviðsins 
viðskiptafræði. Í því felst að nemandi geti:   

1. Notað viðeigandi tækja-, tækni- og hugbúnað, 
2. Beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna, 
3. Rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni, 
4. Lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru, 
5. Greint hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að finna þær og geti 

metið áreiðanleika þeirra og nýtt á viðeigandi hátt, 
6. Nýtt sér viðurkennd gagnasöfn og upplýsingalindir á viðkomandi fræðasviði, 
7. Tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun. 

Lærdómsviðmið fyrir BSc í viðskiptafræði tilrriia að  aid afar próflrrððiiar lrt irie aðfrrððm ul vrrkiali viðskiptafræði riis ul  ér lrriiir: 
1 * Hhfi þsjagák og kpt gér viðeigandi tölvu- og rágs khæ 
2 T aóhá og srdt ghgkápkáá hægráæáá vdæ gárdkdkgá vdæghkggrgkh   vdægód ghgárædð 
3 Grt g aóhæ og ámóggát jóvháæhkdá j ghgargáá gáákkd áræ v gák   gáákkhgádæd vdægód ghgáræhð 
4 Grt ákkdæ áræ mæááá   rb d hæ  áahágkhárgkáá og gródgg j vdæ jgárdkdkgð 
4 Rhkkghóhá og grgáá ahgg gsjagggrt áhg j þrá hægráædá grá kpthá ráá dkkhk vdægód ghgáræhð 
5 Grgáá gárdkg rvrkrá þmág rá j á  apgdkgáá og rhfi ardókd ta fikkh þrái árgh járdæhkardóh þrdááh og kpgh j vdærdghkld rjtð 
6 Nptá géá vdæááórkkl ghgkhgmgk og á  apgdkghadkldá j gvdæd vdægód ghgáræhð 

7  Hhfi þsjaghæ áræ géá ghgkápkh rággáki v ægpkd og gáááardóh   rággákð 

 H Æ F N I 

 

Við útskrift getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi. Það 
er: 

1. Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan 
fræðigreinar, 

2. Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert 
starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni, 

3. Geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa, 
4. Sé fær um að túlka og kynna fræðileg atriði og rannsóknarniðurstöður.   

Lærdómsviðmið fyrir BSc í viðskiptafræði tilrriia að  aid afar próflrrððiiar lrt irie grkkiilð siiii ul irikii r  aliatai  re riis ul  ér lrriiir: 
1 * Hhfi þábhæ áræ géá rrgkd og gsjagggræ vdkkásámgæ gyádá gáróháh kjá dkkhk gárædgárdkhái þðáðgð gsjaggkjágð 
2 Sé grá áá hæ srdgh gáræákáá j óráfigsákldkk rjt ta hæ gárdkh vhklhájai fikkh góykgháargh ahágk j ba óáá vráórgkáá og grt  ggópág  ahágkdkh gárædarghð 
2 Grt gáháóvrág hagrkghá gárdkdkghá j gghággáárvráfi gód áahggrrdalhð 
2 Grgh gód áargh ábghæ ggrgká (grt géá áháóádæði grág gghággjrgaáknvráójrgaák og gyagg rrkkdð 
2 Mbghæi gód áahgg og gródæ vdáóhk þjt   þvrághgargá ghággháfi og ardt vráórb hð 
2 Grgáá g aóhæ og óykkg gárædarg hgádæd og áhkkgbókhákdæáággmæááð 
3 Grt gód áahgg og ggogkhæ rdgdk gód áahggrrdali grt þábhæ vdægód ghrágáykldá og syggg á   vdægód ghjrgaákð 
3 Grt lárgdæ gáhá og gárdkg ggmæá rgkhrhggájahð 
4 Grt ghgkápkg og arygg vdæghkggrgkd   áróggád og ggsbákák gód áahggrrdalh syggg j gárædargáá gáákkdð Grt gródæ þjt   gráæ fjárhggi- rekstrar- og nræh vdægód ghjrgahkh gyádá gód áahggrrdaldá j sræd dkkhkahklg og haþsbæháháóhædð 
4    Grt ahgg gáhá tagjgáá og ártæ kdæáággmæáá áhkkgbókh hkkhááh gárædáhkkh   vdægód ghgáræáá ta rhgkptkgháð 

* N árádk   ljaókáá v gh ta vdæóoáhkld k áráhæáhá þróódkghái ardókd og rrgkd rdkg og gódagárdkg rá    dæádæáá áá ræád árkkgák og  ábggájæáá (gsj vdkggád ljaódkkðð 


