
AI STJ 1003 STJÓRNUN, REKSTUR OG ÖRYGGI 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:   1. ár. 
Önn:    Vorönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari:  Jens Arnljótsson. 
Kennari:   Karl Guðmundur Friðriksson. 

 

Lærdómsviðmið: Við lok námskeiðs mun nemandinn hafa grunnþekkingu á hagnýtri stjórnun og rekstri 
fyrirtækja. Sé meðvitaður um samfélagslegar kröfur til stjórnenda og umhverfi þeirra út frá ólíkum 
viðhorfum og gildismati. Skilji mikilvægi mannlegra samskipta á vinnustað og þekki vel til öryggismála 
og mikilvægis heilbrigðs vinnuumhverfis. 
 
Þekking: Við lok námskeiðs mun nemandi hafa þekkingu á:  

• Mikilvægi nýsköpunar og umbóta í rekstri. 

• Hugtökum og aðferðum gæðastjórnunar. 

• Helstu kennitölum í rekstri og hafi skilning á mikilvægi þeirra. 

• Mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis. 
 
Leikni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa leikni í:  

• Stjórnun, rekstri og öryggismálum til að geta staðið fyrir rekstri smærri atvinnufyrirtækja.  

• Að nýta fjárhagslegar upplýsingar til umbóta í rekstri. 

• Að gera framkvæmdaráætlanir fyrir smærri verkefni.  
 
Hæfni: Við lok námskeiðsins mun nemandi hafa hæfni:  

• Í að stjórna starfsmönnum á vettvangi og teymum. 

• Í að meta öryggi í vinnuumhverfi og geta leiðbeint í tengslum við öryggismál. 

• Í að geta hugað að breyttum viðskiptalíkönum til umbóta í rekstri. 

Lýsing: Stjórnun sem fræðigrein, undirstaða stjórnunarlegs skilnings. Rekstrarumhverfi, 
fyrirtækjabragur og viðskiptasiðferði. Farið er í forystuhlutverk stjórnandans, stefnumótun, 
markmiðasetning og áætlanagerð, hagnýt atriði varðandi stjórnun teyma, stjórnun vinnufunda, ritun 
fundargerða og verkstjórn. Öryggismálum á vinnustöðum er gerð góð skil.  

Lesefni: Karl Friðriksson, Richard Keegan og Eddie O´Kelly, Fyrirmyndarstjórnun. Hagnýt viðmið og 
samkeppnisforskot, NMI 2014. 

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og 
úrlausnir í staðarlotum og í gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með 
reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á 
hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: 3 klst. skriflegt próf. 

Tungumál: íslenska. 

 


